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ج   الشركات التجارية

  المحتويات

  الصفحة    الموضوع

 ق ...............................................................مقدمة

 ق  .........................................ميد فكرة الشركة -١

 تحكم الشركات التجارية مع ترتيبھا يالمصادر القانونية الت -٢

 ق  ........................................حسب أولوية التطبيقب

 ت  ........................................تقسيم خطة الدراسة -٣

  الباب ا�ول

 النظرية العامة للشركة

 

 ١  ................................................تمھيد وتقسيم -٤

 ٣ .. ................................دـة كعقـالشرك :الفصل ا�ول

 ٤  ................................................تمھيد وتقسيم -٥

 ٤  .....شركةال ا�ركان الموضوعية العامة لعقد :المبحث ا�ول

 ٤  ................................................ وتقسيمتمھيد -٦

 ٥  ................................................الرضا: الركن ا*ول

 ٥  ......................................................شروطه -٧

 ٦  .....................................محل عقد الشركة: يالثان الركن

 ٦  ......................................................تعريف  -٨

ه وبين محل التفرقة بين محل عقد الشركة وسببه وبين -٩

 ٧  ................................................شريكال التزام

 ٨  ..............................................شروط المحل -١٠

 ٩  ...............................................السبب: الثالث الركن 



د   الشركات التجارية

 ٩  ....................................................تعريف  -١١

 ٩ .. ا�ركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة :يالمبحث الثان

 ٩ ..............................................تمھيد وتقسيم -١٢

 ٩  ................................................ تعدد الشركاء ً-أو>

 ٩  .......................................................المبدأ -١٣

 ١١  ..................................................ستثناءاتا -١٤

 ١١ ....................عدم استلزام حد أقصى لعدد الشركاء -١٥

 ١٢  ..........التعدد > يشترط وحدة ا*شخاص المكونين له -١٦

 ١٢  ...............................................تقديم الحصص ً-ثانيا

 ١٢  ..............................................تمھيد وتقسيم -١٧

 ١٢  ....................... منطقية ركن تقديم الحصص وشروطھا-١

 ١٢  .............................منطقية ركن تقديم الحصص -١٨

 ١٣  .............................................شروط الحصة -١٩

 ١٣  ........................................... أنواع الحصص-٢

  .............................................الحصة النقدية -٢٠

  .............................................الحصة العينية -٢١

  .............................................لالحصة بالعم -٢٢

١٣  

١٥  

١٧ 

 ٢١  ....................................اقتسام ا*رباح والخسائر - ًثالثا

 ٢١  ..............................................تمھيد وتقسيم -٢٣

 ٢٢ ................ توزع على الشركاءيمفھوم ا*رباح الت -٢٤

 ٢٤ ....................يتحملھا الشركاء يمفھوم الخسائر الت -٢٥

 ٢٤ ........القواعد الحاكمة لعملية توزيع ا*رباع والخسائر -٢٦



ه   الشركات التجارية

 ٢٥  .................ضوابط عملية توزيع ا*رباح والخسائر -٢٧

 ٢٨  ............................................... نية المشاركة ً-رابعا

 ٢٨  ..............................................تمھيد وتقسيم -٢٨

 ٢٩  ......................................تعريف نية المشاركة -٢٩

 ٣٠ ................ ا�ركان الشكلية لعقد الشركة :المبحث الثالث

 ٣٠  ..............................................تمھيد وتقسيم -٣٠

 ٣١ .......................................الكتابة: *ول ايالركن الشكل

 ٣١  ..............................................حتمية الكتابة -٣١

  ........................................جزاء تخلف الكتابة -٣٢

  .........................................الحكمة من الكتابة -٣٣

  ...............................................ل الكتابة شك -٣٤

  ....................................البيانات الواجبة الكتابة -٣٥

٣١  

٣٢  

٣٢  

٣٣ 

 ٣٤  .......................................الشھر: ي الثانيالركن الشكل

ضرورة الشھر Fمكان ا>حتجاج بالشخصية المعنوية  -٣٦

 ٣٤  ................................ مواجھة الغيريللشركة ف

 ٣٤  ...............................................ھدف الشھر -٣٧

 ن عق..د ال..شركةاك..ث..ار تخل..ف أو تعي..ب أرآ: المبح..ث الراب..ع

 ٣٥ .....................................) البط3ن(

 ٣٥  ..............................................يمتمھيد وتقس -٣٨

 ٣٦  ..................................... حا>ت البطن المطلق–ًأو> 

 ٣٦  ...................................تعريف البطن المطلق -٣٩

 ٣٦  ...................................حا>ت البطن المطلق -٤٠



و   الشركات التجارية

 ٣٨  ......................................ين النسب حا>ت البط-ًثانيا 

  ...................................يتعريف البطن النسب -٤١

  ....................................يحا>ت البطن النسب -٤٢

٣٨  

٣٨ 

 ٤٠  ..................................... البطن من نوع خاص-ًثالثا 

  ....................................................ف تعري -٤٣

  ..........................حا>ت البطن من نوع خاص -٤٤

٤٠  

٤٠ 

 ٤٢  ......................................ة الشركة الفعليةي نظر-ًرابعا 

  ..............................................تمھيد وتقسيم -٤٥

  ............................تعريف نظرية الشركة الفعلية -٤٦

٤٢  

٤٢ 

تمييز نظرية الشركة الفعلية عن نظرية الشركة من  -٤٧

 ٤٤  .................................................خلق الواقع 

  ...................مبررات تقرير نظرية الشركة الفعلية -٤٨

  ..............................لنظريةحا>ت عدم انطباق ا -٤٩

  .................... الشركة الفعليةةحا>ت انطباق نظري -٥٠

  ...................اJثار القانونية لنظرية الشركة الفعلية -٥١

٤٥  

٤٥  

٤٦  

٤٧ 

 ٦٣  .....................يالشركة كشخص معنو :يالفصل الثان

 ٦٤ ...........................................تمھيد وتقسيم -٥٢

 ٦٤ ... بدء الشخصية المعنوية للشركة ونھايتھا :المبحث ا�ول

  ......................................................تمھيد -٥٣

  ...............................تعريف الشخصية المعنوية -٥٤

  ................. اكتساب الشركة للشخصية المعنويةبدء -٥٥

 .......................انتھاء الشخصية المعنوية للشركة -٥٦

٦٤  

٦٥  

٦٥  

٦٨ 



ز   الشركات التجارية

 ٧٠  .. نتائج اكتساب الشركة للشخصية المعنوية :يالمبحث الثان

  ..............................................تمھيد وتقسيم -٥٧

  ...........الذمة المالية المستقلة للشركة: النتيجة ا*ولى -٥٨

  .............................أھلية الشركة: يةالنتيجة الثان -٥٩

  .............................يحق التقاض: النتيجة الثالثة -٦٠

  ..........................موطن الشركة: النتيجة الرابعة -٦١

  ........................جنسية الشركة: النتيجة الخامسة  -٦٢

 ...........................اسم الشركة: النتيجة السادسة  -٦٣

٧٠  

٧١  

٧٥  

٧٧  

٧٧  

٧٩  

٨٠ 

 ٨٧  ......................أسباب انقضاء الشركة :الفصل الثالث

 ٨٨ ..............................................تمھيد وتقسيم -٦٤

 ٨٨ ............ ا�سباب العامة Bنقضاء الشركات :المبحث ا�ول

 ٨٨ ..............................................تقسيم وتعداد -٦٥

 ٨٩ ........انتھاء مدة الشركة المحدد بعقدھا: السبب ا*ول -٦٦

 من أجله قامت الشركة يإنھاء العمل الذ: يالسبب الثان -٦٧
 ٩٠ ................................................أو استحالته

 ٩١ ...........مال الشركةالھك الكلى لرأس: السبب الثالث -٦٨

 ٩٣ ...........................جماع الشركاءإ: السبب الرابع -٦٩

  .....................يحل بحكم قضائال: السبب الخامس -٧٠

 اجتماع الحصص أو ا*سھم فى يد :السبب السادس -٧١
  ...............................................شريك واحد

  ........................ا>ندماج والتفتيت: السبب السابع -٧٢

  .....................................التأميم: السبب الثامن -٧٣

ًعد تغيير شكل الشركة سببا مؤديا يھل : السبب التاسع -٧٤ ً

  .............................................؟إلى انقضائھا

٩٤  

  

٩٥  

٩٥  

٩٧  

  

٩٧  



ح   الشركات التجارية

 ٩٨ ............................شھر انقضاء الشركة: ًخيراأ -٧٥

 أس.باب اBنق.ضاء الخاص.ة لل.شركات القائم.ة :يلمبحث الث.انا

 ٩٩ ........................ يعلى اBعتبار الشخص

 ٩٩ .............................................تمھيد وتقسيم -٧٦

 ٩٩  ........................................... موت أحد الشركاء-ًأو> 

 ٩٩ ......................................................المبدأ -٧٧

 ١٠٠ ....................جواز ا>تفاق على استمرار الشركة -٧٨

 ١٠٠  ............ إفس أو إعسار أحد الشركاء أو الحجر عليه-ًثانيا 

 ١٠٠ ....................................................القاعدة -٧٩

 ١٠٠ .................... الشركةجواز ا>تفاق على استمرار -٨٠

 ١٠١  ....................................... انسحاب أحد الشركاء-ًثالثا 

 ١٠١ ............................................يالنص القانون -٨١

 ١٠١ ............................القيود الواردة على ا>نسحاب -٨٢

 ١٠٣  ..........................ن القضاء خروج الشريك بحكم م-ًرابعا 

  ............................................ىالنص القانون -٨٣

 .....................................................شروط -٨٤

١٠٣  

١٠٣ 

 ١٠٤  ............................................ شھر ا>نقضاء-ًخامسا 

 بانقضاء الشركة فى ضرورة الشھر لحتجاج -٨٥

 ١٠٤ .............................................مواجھة الغير

الت..صفية والق..سمة ( آث..ار انق..ضاء ال..شركة :الف..صل الراب..ع
 ١١١  ....................................)والتقادم

 ١١١ .............................................تمھيد وتقسيم -٨٦



ط   الشركات التجارية

 ١١٢  .................................تصفية الشركة :ولالمبحث ا�

 ١١٢ ..............................................تمھيد وتقسيم -٨٧

تعريف التصفية واحتفاظ الشركة بشخصيتھا المعنوية  ً-أو>

 ١١٢  ...........................................خل فترة التصفية

 ١١٢ ...........................................تعريف التصفية -٨٨

ل فتSSSSSرةاحتفSSSSSاظ -٨٩SSSSSة خSSSSSصيتھا المعنويSSSSSشركة بشخSSSSSال  

 ١١٣ ...................................................التصفية

 ١١٥  ................................... ا*حكام القانونية للتصفية-ًثانيا 

  ..............................................تمھيد وتقسيم -٩٠

  ....................................تعيين المصفى وعزله -٩١

  ................................. للمصفىيالمركز القانون -٩٢

  ..........................................سلطات المصفى -٩٣

  .........................................مسئولية المصفى -٩٤

 ............................................... التصفيةقفل -٩٥

١١٥  

١١٥  

١١٧  

١١٧  

١١٩  

١١٩ 

 ١٢٠ ..................... قسمة موجودات الشركة :يالمبحث الثان

  ......................................................تقسيم -٩٦

  .........................................بدء عملية القسمة -٩٧

 ...........................القواعد الحاكمة لعملية القسمة -٩٨

١٢٠  

١٢٠  

١٢٠ 

 ١٢١  ................. الشركاءتقادم الدعاوى ضد : المبحث الثالث

 ١٢١ ......................................................تمھيد -٩٩

 ١٢٢  .................................ا مدة التقادم وتاريخ سريانھ-ًأو> 

  ١٢٢  ..............................................مدة التقادم -١٠٠



ي   الشركات التجارية

 ١٢٢ .................................بدء سريان مدة التقادم -١٠١

 ١٢٢  .................................. الدعاوى الخاضعة للتقادم-ًثانيا 

 ١٢٢ .........يالدعاوى وشروط خضوعھا للتقادم الخمس -١٠٢

  يالباب الثان

 شركات ا�شخاص

 

 ١٢٩ …………………………………تمھيد وتقسيم -١٠٣

 ١٣١   ................................شركة التضامن :الفصل ا�ول

 ١٣١ …………………………………تمھيد وتقسيم -١٠٤

 ١٣٢ .......................... شركة التضامن كعقد :المبحث ا�ول

 ١٣٢ …………………………………تمھيد وتقسيم -١٠٥

 ١٣٣ ………..........…………… تعريف شركة التضامن-أو> 

  ………………………………تعريف المشرع -١٠٦

 ………………………تعريفنا لشركة التضامن -١٠٧

١٣٣  

١٣٣ 

 ١٣٤ ….........إجراءات شھر شركة التضامن وجزاء تخلفھا -ًثانيا 

 ١٣٤ …………………………………تمھيد وتقسيم -١٠٨

  ………………………يإجراءات الشھر القانون -١٠٩

  ……………يات الشھر القانونجزاء تخلف إجراء -١١٠

  ………… ي السجل التجاريالقيد فبشھر الشركة  -١١١

 ………ي السجل التجاريجزاء تخلف قيد الشركة ف -١١٢

١٣٤  

١٣٥  

١٣٦  

١٣٦ 

 ١٣٧ ……………..........……تعديل عقد شركة التضامن -ًثالثا 

 ١٣٧ ………………………………مثلة للتعديتأ -١١٣

 ١٣٧ ………جماع الشركاء لتعديل عقد الشركةإاشتراط  -١١٤



ك   الشركات التجارية

 ١٣٨ ..........  للشريك المتضامنىالمركز القانون :يلمبحث الثانا

 ١٣٨ …………………………………تمھيد وتقسيم -١١٥

 ١٣٨   ........والشخصية للشركاء المتضامنين التضامنية المسئولية - ً>أو

  ……………………..……المسئولية التضامنية -١١٦

 ……………………………المسئولية الشخصية -١١٧

١٣٨  

١٤١ 

 ١٤٣ ……المتضامنين صفة التاجر اكتساب الشركاء -ًثانيا 

صفة التاجر بمجرد الشريك المتضامن اكتساب  -١١٨
 ١٤٣  ...................................ا>نضمام إلى الشركة

 ١٤٣ ........نتائج اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر -١١٩

 ١٤٤ ……........…………… عدم قابلية الحصص للتداول-ًثالثا 

  ………………………………………المبدأ -١٢٠

  ……………………………………ستثناءا> -١٢١

 ………………ضرورة شھر التنازل حال جوازه -١٢٢

١٤٤  

١٤٥  

١٤٦ 

 ١٤٦ …..........… عنوان الشركةي ظھور أسماء الشركاء فً-رابعا

  ………………………………………القاعدة -١٢٣

  ……………ضرورة مطابقة عنوان الشركة للواقع -١٢٤

  …..…. عنوان الشركةي فيظھور اسم شخص أجنب -١٢٥

١٢٦- Fل بأحكام عجزاء ا ..…….......…نوان الشركةخ

١٤٦  

١٤٦  

١٤٧  

١٤٨ 

ارتباط انقضاء الشركة بما قد يصيب الشريك  ً-خامسا

 ١٤٩  ................ .........المتضامن من إفس أو إعسار

 ١٤٩ ………………………………….……إحالة  -١٢٧

 ١٤٩ ............. يشركة التضامن كشخص معنو :المبحث الثالث

 ١٤٩ …………………………………تمھيد وتقسيم -١٢٨



ل   الشركات التجارية

 ١٥٠  ........................ .............. إدارة شركة التضامن-ًأو> 

  …………………………………تمھيد وتقسيم -١٢٩

  ………………………كيفية تعيين مدير الشركة -١٣٠

  ……………………..…………سلطات المدير -١٣١

  …………………..……………مسئولية المدير -١٣٢

 ……….……مدى التزام الشركة بتصرفات المدير -١٣٣

١٥٠  

١٥٠  

١٥٤  

١٥٦  

١٥٨ 

 ١٥٩ ………………….………………ل المديرعز -١٣٤

 ١٦٠   .................................... انقضاء شركة التضامنً-ثانيا

 ١٦٠ …………………..……………………إحالة -١٣٥

 ١٦٧  ....................شركة التوصية البسيطة :يالفصل الثان

 ١٦٨ …………………………………تمھيد وتقسيم -١٣٦

 ١٦٩ ................. دشركة التوصية البسيطة كعق :المبحث ا�ول

 ١٦٩ …………………………………تمھيد وتقسيم -١٣٧

 ١٦٩  ...........................التوصية البسيطة  تعريف شركة -ًأو> 

 ١٦٩ ………………………………تعريف المشرع -١٣٨

 ١٧٠  ................... .............ا*ركان الموضوعية العامة -ًثانيا 

 ١٧٠ ………………………………………إحالة  -١٣٩

 ١٧٠ ية الشريك الموصى ومدى اكتسابه صفة التاجرأھل -١٤٠

 ١٧١   ..............................ة الخاصةي ا*ركان الموضوع-ًثالثا 

  …………………………………تمھيد وتقسيم -١٤١

  ………………..………………تعدد الشركاء -١٤٢

  ………….……………………تقديم الحصص -١٤٣

١٧١  

١٧١  

١٧١  



م   الشركات التجارية

 ١٧٢ …………………...……………نية المشاركة -١٤٤

 ١٧٢  ...........................................الشكلية  ا*ركان -ًرابعا 

 ١٧٢ …………………….…………………إحالة -١٤٥

 ١٧٣ ...........  للشريك الموصىىالمركز القانون :يالمبحث الثان

 ١٧٣ …………………………………تمھيد وتقسيم -١٤٦

 ١٧٣ ………...........………… مسئولية الشريك الموصى-ًأو> 

 ١٧٣ …………..………………المسئولية المحدودة  -١٤٧

إمكانية تحول مسئولية الشريك الموصى من مسئولية  -١٤٨
 ١٧٤ .......... ....محدودة إلى مسئولية شخصية تضامنية

 ١٧٤   ... عنوان الشركةي حظر ظھور اسم الشريك الموصى ف-ًثانيا 

 ١٧٤ ….……………...……………رحظمضمون ال -١٤٩

 ١٧٦ ……........………… الشريك الموصى وصفة التاجر-ًثالثا 

  ….…عدم اكتساب الشريك الموصى لوصف التاجر -١٥٠

 ...نتائج عدم اكتساب الشريك الموصى لصفة التاجر -١٥١

١٧٦  

١٧٦ 

 ١٧٧ ……..........………… قاعدة حظر تداول الحصص-ًرابعا 

  ………………………..……………القاعدة  -١٥٢

 …………………….………………ا>ستثناء -١٥٣

١٧٧  

١٧٧ 

 ١٧٧ ... يشركة التوصية البسيطة كشخص معنو :المبحث الثالث
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  ةـدمـمق

 إن النشاط التجاري، على خف النشاط المدني، -  مي�د فكرة الشركة- ١

غالبا ما تنطوي ممارسته على مخاطر تجارية ومالية كبيرة، كما أن القيام به 

ومن ھذا المنظور، فإن ا*نسان، منذ القدم، . يحتاج إلى تدبير أموال ضخمة

  *نجاز المشروعات المختلفة عقيدة بضرورة التعاون مع ا0خرينهتكونت لدي

ن ضروريات ا:قتصاديات إ حيث ؛ً، خصوصا في الوقت الحاليھاوتنفيذ

  .)١(الحديثة : يمكن تلبيتھا بواسطة الوسائل التي يمتلكھا التاجر الفرد

 وقد تأسست تلك العقيدة على فكرة مفادھا أن المشروع الجماعي ھو ،ھذا

مل المخاطر المصاحبة لممارسة اDنشطة القادر، دون المشروع الفردي، على تح

 هفالخسارة التي يتحملھا شخص بمفرد. التجارية، وتدبير اDموال الزمة لھا

يمارس ھذه اDنشطة من خل مشروع فردى، يكون من اDفضل أن تتوزع على 

عدة أشخاص، يضاف إلى ذلك، أن المسئولية عن الديون التي تنشأ عن القيام 

 من أن يضطلع بھا شخص واحد، فإنه من المئم أن ًة، بد:بمثل ھذه اDنشط

يتحملھا عدة أشخاص ليس في أموالھم الخاصة، وإنما حصر ھذه المسئولية في 

حدود الذمة المالية للشخص المعنوي الذي يتمخض عن تجمع أفراد عدة في إطار 

   . )٢(المشاركة في تحمل الخسارة والربح الناتجين عن المشروع الجماعي

 ةخص لممارسة نشاط معين في شكل شركن تجمع أكثر من شإًوأخيرا، ف

يضاعف أرباح المشروع بصورة تفوق اDرباح التي كان من الممكن تحقيقھا لو 

شركة في الواقع ن فكرة الإ. )٣(على نحو منفرد هنفسمارس كل منھم النشاط 

 معين، تعاون عدة أشخاص من أجل مباشرة نشاطتقوم على تضافر وتكاتف و

ا، مع انعقاد نيتھم على اقتسام ما ينتج عن ممارسته من ًغالبا ما يكون تجاري

  .أرباح وخسائر

 المصادر القانونية التي تحكم الشركات التجارية مع ترتيبھا بحسب - ٢

 إن النصوص القانونية التي تحكم اDشكال الستة للشركات :أولوية التطبيق
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بسيطة، شركة المحاصة، شركة شركات التضامن، شركة التوصية ال(

، والتي )المساھمة، الشركة ذات المسئولية المحدودة، شركة التوصية باDسھم

وردت على سبيل الحصر، تتوزع على التقنين المدني، التقنين التجاري الصادر 

  .، بعض القوانين الخاصة١٩٨١ لسنة ١٥٩، قانون الشركات رقم ١٨٨٣سنة 

قد خصص الفصل الرابع من الباب اDول من فبالنسبة للتقنين المدني، ف

الكتاب الثاني الخاص بالعقود المسماة لتنظيم الشركة، بوصفھا أحد العقود 

المسماة، من حيث بيان أركان الشركة وكيفية إدارتھا وآثارھا وطرق انقضائھا 

ھذا وتجدر ا*شارة ). ٥٣٧ إلى ٥٠٥المواد من (داتھا ووتصفيتھا وقسمة موج

Dحكام العامة بالنسبة إلى أن اDحكام التي تضمنتھا ھذه المواد تعد من قبيل ا

وذلك فيما  ، بصفة خاصةللشركات المدنية بصفة عامة والشركات التجارية

يتعلق بالمسائل التي لم يرد بشأنھا نص خاص في التقنين التجاري أو في قانون 

  .  م١٩٨١ لسنة ١٥٩الشركات رقم 

م، فقد تكلم عن الشركات ١٨٨٣لصادر سنة ومن جھة التقنين التجاري ا

التجارية في الفصل اDول من الباب الثاني الخاص بالعقود التجارية، فعالج 

 ٤٦ ومن ٣١ إلى ٢٠شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة في المواد من 

 ٤٥ إلى ٣٢، وشركة المساھمة وشركة التوصية باDسھم في المواد من ٥٤إلى 

  . ٦٤ إلى ٥٩ًأخيرا شركة المحاصة في المواد من ، و٥٧ إلى ٥٥ومن 

، فقد نص في )٤(م١٩٩٩ لسنة ١٧وعندما صدر قانون التجارة الجديد رقم 

يلغى قانون التجارة الصادر باDمر «المادة اDولى من مواد إصداره على أن  

 هم، عدا الفصل اDول من الباب الثاني من١٨٨٣ نوفمبر سنة ١٣العالي في 

 على ذلك، فإن اDحكام الخاصة بشركات ًوبناء. »ركات اDشخاصوالخاص بش

اDشخاص، وھي شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، 

ًلم يتم إلغاؤھا بالقانون الجديد، وإنما يظل ساريا واجب التطبيق، فالذي تم إلغاؤه 

وإلى جانب .  اDحكام الخاصة بشركة المساھمة وشركة التوصية باDسھمىھ
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إبقاء القانون الجديد على اDحكام الخاصة بشركات اDشخاص، فقد أعاد تنظيم 

) ج(، نص في المادة الرابعة ٧١١ إلى ٦٩٨إفس الشركات في المواد من 

على اعتبار أعمال تأسيس الشركات التجارية من اDعمال التجارية، وفي المادة 

 كل شركة تتخذ أحد اDشكال الستة  صفة التاجر علىى فقد أضف٢شرة فقرة االع

ا كان الغرض الذي أنشئت ًالمنصوص عليھا في القوانين المنظمة للشركات أي

  . ً مدنيامًكان الغرض تجاريا أأجله، أي سواء أمن 

، فھو ينظم شركات اDموال ١٩٨١ لسنة ١٥٩أما فيما يتعلق بالقانون رقم 

توصية باDسھم والشركة ذات شركة ال(والشركات المختلطة ) شركة المساھمة(

 ٢٦ويذكر أن القانون المذكور قد ألغى أحكام القانون رقم ). المسئولية المحدودة

  . )٥(من الشركات هنفسوالذي كان يحكم النوع ، ١٩٥٤لسنة 

وعوة على ما سبق، فإن الشركات تستقى بعض أحكامھا من نصوص 

  : القوانينهومن ھذ. قانونية موجودة في قوانين خاصة

 والذي يتضمن ، في شأن سوق رأس المال١٩٩٢ لسنة ٥٩ القانون رقم -

 خاصة بشركات المساھمة وشركات التوصية باDسھم من حيث تأسيسھا اًأحكام

ويحظ أن أحكام ھذا ). اDسھم والسندات(وكيفية إصدارھا ل[وراق المالية 

 ١٥٩اردة في القانون رقم القانون تكون لھا أولوية التطبيق على اDحكام الو

، وذلك فقط بالنسبة للمسائل التي نظمھا، أما المسائل التي لم ينظمھا ١٩٨١لسنة 

، ١٩٨١ لسنة ١٩٥ فتظل خاضعة للقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٥القانون رقم 

ً يعد قانونا خاصا بالنسبة ١٩٩٢ لسنة ٥٩وذلك كله على اعتبار أن القانون رقم  ً

  .، وھذا اDخير يعد ھو الشريعة العامة للشركات١٩٨١  لسنة١٥٩للقانون رقم 

، والذي هوحوافز ن ضمانات ا:ستثمارأ في ش١٩٩٧ لسنة ٨ القانون رقم -

ً خاصة تنطبق على الشركات التي تنشأ وفقا له وتمارس أنشطة اًيتضمن  أحكام

مشروعات البنية اDساسية، اDنشطة (محددة نصت عليھا المادة اDولى منه 

ويحظ أن اDحكام الواردة في ھذا ). ياحية، التأجير التمويلي، التصنيعالس
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القانون تكون لھا أولوية التطبيق على اDحكام الواردة في التقنين التجاري 

  . ١٩٨١ لسنة ١٥٩وقانون الشركات رقم 

 ھو الشريعة العامة ١٩٨١ لسنة ١٥٩ومما سبق يتضح أن القانون رقم 

صت عليه المادة الثانية من مواد إصداره، وبالتالي فھو للشركات، وھذا ھو ما ن

الذي ينطبق على المسائل التي لم يرد بشأنھا نص خاص سواء في التقنين 

. في القوانين الخاصة التي أشرنا إليھا فيما سبقم  في التقنين التجاري أمالمدني أ

 التي وردت أما المسائل التي لم  ينظمھا ھذا القانون، فتكون محكومة بالنصوص

  .في القانون المدني ونظمت عقد الشركة

ً للشركة، وفقا للقانون المصري، أشكال ت إذا كان: تقسيم خطة الدراسة- ٣

ستة وردت على سبيل الحصر، إ: أن الفقه مستقر على رد ھذه اDشكال إلى 

ثث طوائف، تضم كل طائفة منھا اDشكال التي تتشابه في الصفات القانونية 

  .Dسس التي يقوم عليھاوفي ا

 وھذه الطائفة تضم شركة التضامن، : شركات ا(شخاص-الطائفة ا(ولى

والذي يميز ھذه الطائفة، كما ھو . شركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة

فشخصية الشريك، . واضح من تسميتھا، ھو أنھا تقوم على ا:عتبار الشخصي

ًيسيا سواء عند إنشائھا، حيث إن كل ًفي ھذا النوع من الشركات، تلعب دورا رئ

شريك يتخذ قراره بالمشاركة في الشركة بناء على وجود شركاء آخرين 

بالنسبة له أھل ثقة لقدرتھم المالية أو لوجود صلة ن ًبذواتھم، غالبا ما يكونو

ً سواء :ستمرارھا، حيث إن بقاء الشركة يدور وجودا مقرابة تجمع بينھم، أ

الذين أسسوا الشركة منذ البداية، وبالتالي  ھمنفسأ فناء الشركاء ًوعدما مع بقاء أو

  .فوفاة أو إعسار أو إفس أحدھم يؤدى إلى حل الشركة

.  وتشمل ھذه الطائفة شركات المساھمة: شركات ا(موال-الطائفة الثانية

وھذا النوع من الشركات، على خف شركات اDشخاص، : يقوم على 

ما يتأسس على ا:عتبار المالي، فشركات المساھمة تتكون ا:عتبار الشخصي وإن
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ن وفاة أحد أًمن عدد كبير من الشركاء غالبا : يعرف بعضھم البعض، كما 

  .الشركاء أو إعساره : يؤدى إلى انقضاء الشركة

 وھي : تقوم على ا:عتبار : الشركات ذات الطبيعة المختلطة- الطائفة الثالثة

حال شركات اDشخاص، و: تتأسس على ا:عتبار المالي الشخصي وحده، كما ھو 

، فھي اًمعبمفرده، مثل شركات اDموال، وإنما ھي شركات تنبني على ا:عتبارين 

تقوم على ا:عتبار الشخصي وما ينتج عنه من قلة عدد الشركاء ووجود قيود على 

ًيا وما يتفرع ًتداول حصص الشركاء، كما أن ا:عتبار المالي يلعب فيھا دورا رئيس

  . كبر قدر من رؤوس اDموالأعنه من ضرورة تجميع 

 أن كل طائفة من ھذه الطوائف تنطبق عليھا أحكام مغايرة  منوبالرغم

ل[حكام التي تنطبق على الطوائف اDخرى، ذلك التغاير الذي يعد نتيجة طبيعية 

 أن ھناك ومنطقية للتباين في صفات كل طائفة واDسس التي تقوم عليھا، إ:

أحكاما عامة يتعين على كل طائفة أخذھا في الحسبان إذا أرادت أن توجد وتحيا 

  .حياة قانونية

ًوبناء على ذلك تتحدد ممح خطتنا لدراسة الشركات التجارية، والتي 

  : أبواب على النحو التاليثثة تنقسم إلى س

  .  اDحكام العامة للشركات:الباب ا(ول

شركة التضامن، شركة التوصية ( ات اDشخاصشرك :الباب الثاني

  ). البسيطة، شركة المحاصة

  ). شركة المساھمة( شركات اDموال :الباب الثالث

  



١  الشركات التجارية

  الباب ا�ول

 النظرية العامة للشركة
La théorie générale de la société 

الشركة ھي عقد يبرم بين شخصين أو أكثر بھدف :  تمھيد وتقسيم- ٤

استثمار أموالھم، التي قد تأخذ صورة حصص أو أسھم، في مشروع معين مع 

وإذا . خسائرانعقاد نيتھم على اقتسام ما قد ينتج عن ھذا ا)ستثمار من أرباح أو 

كان عقد الشركة يتشابه مع غيره من العقود من حيث شروط انعقاده وشروط 

ن إبرامه يترتب عليه مي6د إ من العقود من حيث هنه يتميز عن غيرأصحته، إ) 

. شخص معنوي جديد يتمتع بكيان قانوني مستقل عن الشركاء المكونين له

 نظرنا إليھا كشخص معنوي مأ )الفصل ا�ول(وسواء نظرنا إلى الشركة كعقد 

، فإنه قد يصيبھا عيب أو يتوافر فيھا سبب يؤدى إلى حلھا أو )الفصل الثاني(

، اBمر الذي يقود الشركاء إلى تصفيتھا وقسمة ما )الفصل الثالث(انقضائھا 

  .)الفصل الرابع(تبقى من موجوداتھا وتقادم الدعاوى المرفوعة ضدھم 
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٣  الشركات التجارية

  الفصل ا�ول

  الشركة كعقد

La société comme contrat 

  :ا�ھداف

  : أنً قادرا علىدارسالينبغى أن يكون  ؛ ھذا الفصل دراسةبعد

  . يحدد المقصود بعقد الشركة  -١

  . يستعرض بدقة اBركان الموضوعية العامة لعقد الشركة  -٢

  .يدرك اBركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة  -٣

  .يشرح بدقة الشروط الشكلية لعقد الشركة  -٤

  . يبين بدقة طبيعة الجزاءات المترتبة على اJخ6ل بأركان عقد الشركة  -٥

  . يفسر بدقة نظرية الشركة الفعلية  -٦

 .يستعرض بدقة اNثار التي تترتب على وجود نظرية الشركة الفعلية  -٧

  : العناصر

  :اBركان الموضوعية العامة  –١

  . السبب-              . المحل-             . لرضا ا-

  : الموضوعية الخاصةاBركان  –٢

  . والخسائراBرباح اقتسام -.        تقديم الحصص-    . تعدد الشركاء-

  . بيئة المشاركة-

  : الشكليةاBركان -٣

  . نظرية الشركة الفعلية-           . الشھر-.               الكتابة-



٤  الشركات التجارية

   كعقدالشركة

 من التقنين ٥٠٥ عرف المشرع الشركة في المادة : تمھيد وتقسيم- ٥

عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساھم كل منھم في "المدني  بأنھا 

مشروع مالي بتقديم حصة  من مال أو عمل )قتسام ما قد ينشأ عن ھذا 

  .)٦("المشروع من ربح أو خسارة

التعريف، ھي عقد، ككل العقود، يلزم إن الشركة، كما ھو واضح من ھذا 

ولكن، كما قلنا، بالنظر . )نعقاده توافر أركان ث6ثة ھي الرضا والمحل والسبب

نه يتمخض عن إبرامه مي6د شخص معنوي جديد، فإنه يجب أن يتوافر أإلى 

، أركان موضوعية )المبحث اBول(إلى جانب ھذه اBركان الموضوعية العامة 

فإذا ما توافرت ھذه ). المبحث الثالث(، وأركان شكلية )ثانيالمبحث ال(خاصة 

اBركان، نشأت الشركة صحيحة قادرة على البدء في تحقيق الغرض الذي قامت 

جله والدخول مع الغير في ع6قات قانونية، أما إذا تخلفت كل أو بعض  أمن 

ھذه اBركان، بطل عقد الشركة، ولكن ھذا البط6ن فيه خروج على بعض 

ًالقواعد العامة لنظرية البط6ن، وخصوصا فيما يتعلق باNثار التي تترتب على 

  ). المبحث الرابع(الحكم بالبط6ن 

  المبحث ا�ول

  ا�ركان الموضوعية العامة لعقد الشركة

Les conditions objectives générales de la société 

) تختلف عن إن اBركان الموضوعية لعقد الشركة  : تمھيد وتقسيم-٦

 على ًوبناء. ھاوإبرام تلك اBركان التي يتطلبھا المشرع لصحة العقود اBخرى

، وجود محل ممكن ً)أو)(ذلك، يلزم لصحة عقد الشركة، تراضى اBطراف 

  ).اًثالث(، وجود سبب مشروع )اًثاني(ومشروع 

  



٥  الشركات التجارية

  Consentement: الرضا - الركن ا�ول

ادة المتعاقدين ويتكون من شقين  الرضا ھو التعبير عن إر: شروطه- ٧

ولكي يتوافر الرضا على وجه صحيح، كركن منطقي .  اJيجاب والقبول:ھما

من ھذه الشروط ما . )٧(يجب توافرھا اًلصحة عقد الشركة، فإن ثمة شروط

ًيتعلق بمحل الرضا، ومنھا ما يرتبط بصفته وضرورة أن يكون صحيحا وجديا،  ً

  .  الصادر عنه الرضاوأخيرا منھا ما يتعلق بالشخص

فمن ناحية، فإن الرضا يجب أن ينصب على كل شروط عقد الشركة من 

مقدار رأسمال الشركة، غرضھا، كيفية إدارتھا، مقدار حصة كل شريك وطبيعتھا 

.  حصة بالعمل وغير ذلك من الشروطم عينية أمكانت حصة نقدية أأأي سواء 

. ه اBطراف للشركةتي الذي اختاركذلك يجب أن ينصب الرضا على الشكل القانون

ومن ثم، فالرضا الذي يشمل بعض شروط العقد دون البعض أو الذي ينصب على 

  .شكل قانوني آخر غير الشكل المختار، يؤدى إلى بط6ن الشركة

ًومن ناحية ثانية، ينبغي أن يكون الرضا صحيحا، أي صادرا عن إرادة  ً

Jرادة، فإن عقد الشركة يكون فإذا شابه عيب من عيوب ا. سليمة وصحيحة

ًوطبقا للقواعد العامة، فعيوب . ًقاب6 لZبطال لمصلحة من شاب العيب رضاه

وإذا كان اJكراه نادر الوقوع . الرضا ھي الغلط والتدليس واJكراه وا)ستغ6ل

شھد بذلك ندرة اBحكام القضائية تمن الناحية العملية عند إبرام عقد الشركة، كما 

ً، فغالبا ما يصدر رضا أحد اBطراف مشوبا بغلط أو تدليس)٨(الشأنفي ھذا  ً .

والغلط . والغلط الذي يمكن أن يؤدى إلى إبطال العقد ھو الغلط الجوھري

ًالجوھري ھو الغلط الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يمتنع معه المتعاقد عن 

ويكون الغلط ). ي مدن١٢١/١مادة (إبرام عقد الشركة لو لم يقع في ھذا الغلط 

، )٩(كذلك إذا انصب على صفة من صفات عقد الشركة الجوھرية وقت إبرامه

برم العقد أكما لو أن أحد الشركاء وقع في غلط في شخصية شريك آخر، أو إذا 

نه عقد خاص بشركة مساھمة مسئولية الشريك فيھا محدودة أعلى اعتبار 

قد يتعلق بإنشاء شركة تضامن يسأل باBسھم التي يمتلكھا، فإذا به يكتشف أن الع
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كذلك يتعيب . الشريك فيھا مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة

ًالرضا، ومن ثم يجعل العقد قاب6 لZبطال، إذا صدر نتيجة استعمال أحد 

ويجب م6حظة أن . الشركاء لحيل تدليسية دفعت الشريك اNخر إلى إبرام العقد

ه النتيجة ھو التدليس الصادر من شريك على شريك التدليس الذي يؤدى إلى ھذ

فالتدليس الصادر من الغير على متعاقد، ) يعطى لھذا اBخير الحق في . آخر

 المتعاقد اNخر كان يعلم أو كان من أنثبت أطلب إبطال العقد اللھم إ) إذا 

  ).  مدنى١٢٦مادة ( يعلم به عند إنشاء العقد أنًالمفروض حتما 

ًا سبق، أن الرضا يجب أن يكون جديا ) صوريايضاف إلى م ويكون . )١٠(ً

 آخر اتجھت اً أو اتفاقاً عقدئهًالرضا صوريا إذا كان عقد الشركة يخفي من ورا

خفاء عقد ل ذلك إبرام اBطراف عقد شركة Jة، مثايإليه إرادة اBطراف الحقيق

رضھا قوانين فخفاء عقد عمل لتفادى بعض اBحكام التي تJ قرض بفائدة، أو

J حوا. خفاء عقد ھبة لتفادى أحكام الميراثالعمل، أوBل، فإن وفي مثل ھذه ا

 أحكام عقد الشركة بشرط أن يكون  )ه ھي التي تطبقؤأحكام العقد الذى تم إخفا

ً في ذاته، أما إذا كان ھذا العقد باط6، فالذى تطبق ھي اًالعقد اBول صحيح

ھذا فيما بين أطراف العقد، أما . ًون صحيحاأحكام عقد الشركة بشرط أن يك

بالنسبة للغير، فله الخيار بين التمسك بالعقد الصورى أو العقد الحقيقى وذلك 

وفي فرنسا، فھناك تطبيقات قضائية كثيرة أعطى فيھا ھذا . )١١(ًتبعا لمصلحته

  .الخيار لمصلحة الضرائب

  .  لتصرفات القانونيةًوأخيرا، الرضا يجب أن يصدر عن شخص أھ6 لمباشرة ا

  :Objet du contrat de la société محل عقد الشركة - الركن الثاني

جله الشركة،  أى أ محل عقد الشركة ھو الغرض الذى قامت من : تعريف- ٨

جله التزم كل أالنشاط ا)قتصادى الذى اتجھت لممارسته إرادة الشركاء والذى من 

رة أخرى، محل عقد الشركة ھو وبعبا. شريك بتقديم حصة من مال أو عمل

 وممارسته، وھذا ئه اBطراف على إنشاةإرادالمشروع ا)قتصادي الذي اجتمعت 
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، كتجارة الجلود أو الحبوب، أو ةالمشروع قد يكون موضوعه ممارسة تجارة معين

ًصناعة محددة كدبغ الجلود أو طحن الحبوب لبيعھا دقيقا أو خبزا ً)١٢( .  

 :د الشركة وسببه وبينه وبين محل التزام الشريك التفرقة بين محل عق- ٩

ومحل عقد الشركة، على ھذا النحو، يجب أ) يختلط بفكرة السبب، وبمحل 

  . التزام الشريك، والنشاط الواقعى للشركة

 د، واحىءأن محل عقد الشركة وسببه ھما شوإذا كان ھناك رأى يرى 

 ھو الرغبة في تحقيق وذلك على أساس أن سبب التزام الشركاء بتقديم حصص

إن سبب .  آخرء ومحله شيىءأن سبب عقد الشركة ش، إ) أننا نرى )١٣(أرباح

نشأ الشركاء الشركة، بالطبع تكوين أ لماذا : سؤالنعقد الشركة ھو اJجابة ع

الشركة يرجع إلى رغبتھم في تحقيق الربح، في حين أن محل عقد الشركة ھو 

واBمر كذلك، فإن سبب عقد . ه الشركةى نشاط ستمارسأ سؤال ناJجابة ع

ًالشركة يكون مشروعا دائما، في حين أن المحل يمكن، كما سنرى بعد قليل، أن  ً

وإذا كان ھناك رأى يذھب إلى أن الرغبة في تحقيق الربح . يكون غير مشروع

ى الباعث الذى دفع الشركاء إلى تأسيس الشركة وإنما أقد ) تمثل السبب، 

، فإننا نرى أن )١٤ً( السيطرة على شركة أخرى مث6أو المنافسة ضرار بحريةJا

كل ھذه البواعث تعتبر ثانوية تدور في فلك وتحاول تحقيق الباعث الرئيسى 

فالشركاء عندما يھدفون إلى السيطرة أو الحد من منافسة . وھو تحقيق الربح

يطرة أو شركة أخرى، إنما يفعلون ذلك بقصد تحقيق الربح وتعظيمه وليس الس

فالعبرة ھنا بالباعث الرئيسى، وھو تحقيق . عدم المنافسة كھدفين قائمين بذاتھما

  . تهوكيفي الربح، وليس بوسائل تحقيق ھذا الربح

ومن جھة أخرى، فإن محل عقد الشركة يختلف عن محل التزام الشريك، 

حين  الحصة بالعمل، في أو النقدية أوفمحل التزام الشريك ھو الحصة العينية 

  .جله الشركةأأن محل عقد الشركة، كما قلنا، ھو الغرض الذى قامت من 

ساسى، محل عقد ن الشركاء يحددون، في النظام اBإقد يحدث في العمل، 
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ن الشركة ستمارس كل اBنشطة المتعلقة إالشركة بطريقة فضفاضة، كأن يقال 

ًأو تمارس نشاطا ًبالفنادق، ثم تمارس الشركة في الواقع جزءا من ھذا النشاط 

ل الذى يطرح نفسه، بأى االسؤو. شاط المحدد في نظامھا اBساسى عن الناًمختلف

ر نزاع حول مشروعية أو عدم مشروعية االنشاطين تأخذ المحكمة عندما يث

الواقع أن المحاكم الفرنسية تغلب النشاط الفعلى الذى تمارسه . محل عقد الشركة

  . )١٥(ساسى وعقد الشركةBلنظام االشركة على النشاط المحدد في ا

ً ومحل عقد الشركة، محددا على ھذا النحو، يجب أن : شروط المحل-١٠

ًن توافرت كان عقد الشركة صحيحا منتجا Nثاره فيما إتتوافر فيه شروط معينة،  ً

  . بين الشركاء، وإن تخلفت، تخلف معھا عقد الشركة وتعين الحكم ببط6نه

ى غير مخالف للنظام أً أن يكون مشروعا، إن محل عقد الشركة يجب

ًوبناء على ذلك، فيقع باط6 بط6نا مطلقا، ).  مدنى١٣٥مادة (واNداب العامة  ً ً ً

يمكن التمسك به من قبل كل ذى مصلحة، عقد الشركة الذى يكون محله تجارة 

  .  لخإالمخدرات، إدارة بيوت للدعارة أو للعب القمار، 

ً قانونا، ف6 يصح اً وممكناً يجب أن يكون جائزكذلك فإن محل عقد الشركة

ٍمث6 تكوين شركة لبيع وتقسيم أراض  مملوكة للغير، قيام شركات التوصية ً

مين أودة بممارسة أعمال البنوك أو التباBسھم أو الشركات ذات المسئولية المحد

يام ، ق)١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٥المادة (أو ا)دخار أو تلقى الودائع 

  من تقنين L 310-2المادة (شركات التضامن بممارسة أعمال التأمين في فرنسا 

ففي مثل ھذه الحا)ت، ن6حظ أن النشاط مشروع في حد ذاته ). التأمين الفرنسى

  ً.ولكنه غير جائز أو ممكن قانونا

ى غير غامض أو غير أً، فمحل عقد الشركة يجب أن يكون محددا، اًوأخير

ساسى، إن محل عقد الشركة ھو B في عقد الشركة ونظامھا امحدد، كأن ينص

 العمليات المالية، أو ممارسة التجارة أو أوممارسة العمليات التجارية، 

ولكن يمكن تحديد العمليات التي يمكن أن تمارسھا الشركة مع إضافة . الصناعة
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قتصادية  أن ھذه اBخيرة لھا ممارسة كل العمليات المالية أو التجارية أو ا)

بالعمليات التي حددت في النظام اBساسى أو في عقد الشركة، وھذا ما يطلق 

  . )١٦()Clause parapluie( عليه القضاء الفرنسى الشرط المظلة 

 :La cause  السبب-الركن الثالث

 السبب ھو الباعث الدافع إلى التعاقد، والباعث الذى يدفع : تعريف-١١

  . غلب اBحوال، تحقيق الربحأشركة ھو، في الشركاء إلى إبرام عقد ال

وكما يجب أ) نخلط بين محل عقد الشركة ومحل التزام الشريك، يجب 

أيضا عدم الخلط بين سبب عقد الشركة وسبب التزام الشريك، فسبب التزام 

، أما سبب عقد الشركة، )١٧(الشريك ھو التزام الشركاء اNخرين بتقديم حصصھم

  . ًو تحقيق الربح، ولذلك فسبب عقد الشركة ھو مشروع دائماًكما قلنا حا)، فھ

  المبحث الثاني

  ا�ركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة

Les conditions objectives spécifiques de la société  

إذا كان عقد الشركة، ككل العقود، يجب Jبرامه :  تمھيد وتقسيم-١٢

غلب اBحوال، أ يترتب على انعقاده، في نه،أتوافر الرضا، والسب، والمحل، إ) 

مي6د شخص معنوى جديد، يختلف عن غيره من العقود باعتبار أن انعقاده 

يقتضى، إلى جانب اBركان الموضوعية العامة، توافر أركان موضوعية خاصة 

، اقتسام اBرباح والخسائر )اًثاني( تقديم الحصص ،ً)أو)(تتمثل في تعدد الشركاء 

  .  )اًرابع(نية المشاركة ، )اًثالث(

Bتعدد الشركاء -ًأو Pluralité d'associés: 

. أكثركين أو يى وجود شرأ  يلزم Jبرام عقد الشركة تعدد الشركاء : المبدأ- ١٣

 : مدنى عندما عرفت عقد الشركة بأنه٥٠٥واستلزام التعدد واضح من نص المادة 



١٠  الشركات التجارية

 من ٢٠ه واضح من نص المادة نأ، كما ...".عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر"

القانون التجارى التي تعرف شركة التضامن بالشركة التي يعقدھا اثنان أو أكثر، 

  . )١٨( تجارى  التي تعرف الشركة ذات التوصية البسيطة٢٣ من المادة  اًوأخير

 أنه ) يجوز اعتبار تعدد الشركاء أحد اBركان )١٩(ويرى جانب من الفقه

 وذلك Bن الشركة ھي عقد ومن ثم فھي تفترض وجود الموضوعية الخاصة،

شخصين على اBقل، كما أنھا تتأسس على المشاركة بتقديم الحصص وھو ما 

ًوعلى العكس من ذلك، فإن جانبا آخر من الفقه .  من شخصأكثريقتضى وجود 

يرى صحة مسلك المشرع في استلزام التعدد صراحة، على أساس أن ذلك يتفق 

 ٢٣٤المشرع المصرى بالنص في المادة  هاعتنقلذمة المالية الذى ومبدأ وحدة ا

فالذمة المالية في . )٢٠(مدنى على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه

لى ) يستطيع شخص اتقبل التجزئة و) التخصيص، وبالت القانون المصرى )

ن تظل  شركة فيستقل بجزء من ذمته ويخصصه للشركة على أئ ينشأنواحد 

مطالبات مالية  باقى أمواله التي يتشكل منھا الجزء الباقى من ذمته بعيدة عن أي

خذ أالذمة المالية ھذا يفسر لنا عدم  وحدة أومبد. من جانب دائنى الشركة

المشرع المصرى بشركة الشخص الواحد التي يجيزھا كل من التشريع الفرنسى 

نؤيد مسلك المشرع بالنص صراحة والواقع فإننا . )٢١(نجليزىلمانى واBJوا

 وحدة الذمة المالية يمنع إنشاء شركة بواسطة مبدأعلى استلزام التعدد، فإذا كان 

 النص أنشخص واحد، فالمشرع، بالنص على التعدد، قد أكد ھذا المنع، كما 

ف6 ضرر .  إلى القاضى والمتقاضين من النص الضمنىوأحبالصريح خير 

ولكننا نرى، من جھة .  على وجوب التعددو) ضرار من النص صراحة

أخرى، ضرورة تبنى المشرع المصرى لفكرة المشروعات الفردية ذات 

 وذلك للقضاء على ظاھرة الشركات الوھمية والتي بدأت ،المسئولية المحدودة

تنتشر في اNونة اBخيرة، وشركات توظيف أو تلقى اBموال خير شاھد على 

غبات صغار التجار والصناع في إنشاء مشروعات ا لتلبية رً، وأيض)٢٢(ذلك

  .)٢٣(فردية ذات مسئولية محدودة



١١  الشركات التجارية

 تعدد الشركاء، إ) استلزموإذا كان المشرع المصرى قد  : استثناءات-١٤

نه خرج على ھذا المبدأ العام وأقر بعض ا)ستثناءات، ومنھا ما كانت تنص أ

عدلت بمقتضى القانون ، والتي ١٩٧١ لسنة ٦٠ من القانون رقم ٩المادة ه علي

، من إعطاء إحدى المؤسسات العامة الحق في تأسيس ١٩٧٥ لسنة ١١١رقم 

شركات مساھمة بمفردھا وحصر الضمان العام لدائنى الشركة في رأسمالھا 

 لسنة ٢٠٣فقط، كذلك نص المادة الثانية من قانون قطاع اBعمال العام رقم 

غراضھا، الحق في أل تحقيق عطى الشركة القابضة، في سبيي ذى، وال١٩٩١

  :القيام باBعمال اNتية

  :)٢٤( تأسيس شركات مساھمة بمفردھا- ١

إن قاعدة تعدد الشركاء تفترض عدم إمكانية إنشاء شركة إ) بوجود 

ولكن المشرع خرج على ھذا اBصل العام بخصوص . شريكين على اBقل

 ١٩٨١نة  لس١٩٥م  من القانون رق٨تأسيس شركات المساھمة، فنص في المادة 

ه الشركة يجب أ) يقل عن ث6ثة شركاء، فإذا قل ذعلى أن عدد الشركاء في ھ

 يتم م عن ھذا النصاب، اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون ما لاءعدد الشرك

ن شرط التعدد، على ھذا إ.  على اBكثرأشھراستكمال النصاب خ6ل ستة 

  .ا شرط بقاءًين الشركة، وإنما ھو أيضى لتكوأالنحو، ) يعد فقط شرط ابتداء، 

وإذا كان المشرع أوجب أ)  : عدم استلزام حد أقصى لعدد الشركاء-١٥

ًنه لم يضع، كقاعدة عامة، حدا أقصى لعدد أيقل عدد الشركاء عن شريكين، إ) 

 في شأن ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٤الشركاء، وذلك باستثناء المادة 

 والتي تنص على ،توصية باBسھم وذات المسئولية المحدودةشركات المساھمة وال

 ھي شركة ) يزيد عدد الشركاء فيھا على ،الشركة ذات المسئولية المحدودة"أن 

ًخمسين شريكا ) يكون كل منھم مسئو) إ) بقد فإذا زاد عدد الشركاء ". ر حصتهً

 التنفيذية  من ال6ئحة٦٠ً خمسين شريكا، فالمشرع، بمقتضى نص المادة لىع

، أعطى للشركاء مدة سنة، تحتسب من وقت ١٩٨١ لسنة ١٥٩للقانون رقم 

الزيادة، Jنقاص العدد إلى النصاب القانونى أو اتخاذ إجراءات تغيير شكل 



١٢  الشركات التجارية

الشركة إلى شركة مساھمة، وفي حالة تقاعس الشركاء عن إتمام ھذه اJجراءات 

  . حكمة المختصة حل الشركةن يطلب من المأالقانونية، فيجوز لكل ذى مصلحة 

 وإذا توافر ھذا التعدد :التعدد B يشترط وحدة ا�شخاص المكونين له -١٦

على ھذا النحو، ف6 يھم بعد ذلك الوضع القانونى للشريك، فيجوز تكوين شركة 

بين شخصين طبيعيين أو شخصين معنويين أو شخص معنوى وآخر طبيعى، 

محدودة في تأسيس شركة مساھمة، أو أن فيمكن أن تشترك شركة ذات مسئولية 

  . تدخل شركة مساھمة كشريك في شركة توصية بسيطة

 La mise en commu d`apports: تقديم الحصص -ًثانيا

ھم من اBركان الموضوعية مولفھم ھذا الركن ال : تمھيد وتقسيم-١٧

الخاصة لعقد الشركة، نرى من الضرورى استعراض منطقية ھذا الركن 

 نعرض Bنواعھا والتفرقة  وبعد ذلك،)١( الواجب توافرھا في الحصة والشروط

  ). ٢( الشركة وموجوداتھا مالرأسبين 

    : منطقية ركن تقديم الحصص وشروطھا- ١

 من القانون ٥٠٥ًوفقا لنص المادة :  منطقية ركن تقديم الحصص-١٨

ل منھم ك بأن يساھم أكثريلتزم بمقتضاه شخصان أو " المدنى، فالشركة ھي عقد 

فلكى نكون بصدد ...". لى، بتقديم حصة من مال أو من عمل افي مشروع م

   المال حتى ولو كانت الشركة رأسبد أن يشارك كل شريك في  شركة، ف6

  .)٢٥()شركة المحاصة، والشركة من خلق الواقع() تتمتع بالشخصية المعنوية 

ن محل عقد الشركة إوالواقع أن ھذا الشرط بديھي ومنطقى، ذلك أننا قلنا 

ھو النشاط ا)قتصادى أو التجارى أو الصناعى الذى تمارسه الشركة، ومن ثم 

فإذا لم يقدم أحد . فكيف تتمكن الشركة من القيام بھذا النشاط بدون وجود رأسمال

ومساھمة . )٢٦(الشركاء أو بعضھم حصة من مال أو عمل، ف6 وجود للشركة

ورة الحصة، أما في شركات اBموال الشريك في شركات اBشخاص تأخذ ص

  . فتأخذ صورة اBسھم
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يشترط في الحصة أن تكون حقيقية ) صورية، فإذا :  شروط الحصة- ١٩

كانت كل الحصص التي قدمھا كل الشركاء صورية، فالشركة تكون غير 

 من القانون المدنى الفرنسى تكون ١٨٤٤، ١٨٣٢ًموجودة، ووفقا لنص المادتين 

، فھنا اًحقيقيأما إذا كانت بعض الحصص صورية والبعض اNخر  .الشركة باطلة

فبالنسبة للنوع اBول من . تجب التفرقة بين شركات اBشخاص وشركات اBموال

الشركات، فمحكمة النقض تقرر بقاء الشركة فيما بين الشركاء مقدمى الحصص 

، أما بخصوص شركة المساھمة. )٢٧(ة دون أصحاب الحصص الصوريةيالحقيق

  .  فإن الشركة تكون باطلة لعدم تمام ا)كتتاب في كل رأس المال

غفل عقد الشركة أصة أن تقدر في عقد الشركة، فإذا كذلك يشترط في الح

نه أمدنى تقيم قرينة قانونية مفادھا  من التقنين ال٥٠٨ھذا اBمر، فالمادة 

 مة،يفترض، في حالة عدم تقدير حصة ما، أن الحصص تكون متساوية القي

والواقع أن تقدير . عكسھاى يمكن إثبات أولكن ھذه القرينة تكون بسيطة، 

ًى تقويمھا بالمال، ينطوى على أھمية كبرى خصوصا عند تحديد أالحصة، 

 فنسبة الشريك في اBرباح والخسائر. نصيب كل شريك في اBرباح والخسائر

  . ًغالبا ما تتناسب مع مقدار حصته

  ة ) صورية، وتم تقديرھا في عقد الشركة، ييقفإذا ما كانت الحصة حق

نه ) يھم أف6 يھم بعد ذلك أن تكون ھذه الحصص متساوية القيمة أم )، كما 

فالحصة التي يلتزم الشريك بتقديمھا قد تكون حصة نقدية، أو . نوع ھذه الحصة

ًونظرا )خت6ف اBحكام التي تنطبق على كل . حصة عينية، أو حصة بالعمل

 ذلك ا)خت6ف النابع من اخت6ف طبيعة كل حصة، فإننا سنتكلم عن كل حصة،

  .منھم على حدة

 Les types d'apports:  أنواع الحصص-٢

 الحصة النقدية ھي حصة :L'apport en argent الحصة النقدية -٢٠

بدفع مبلغ من النقود في مقابل امت6ك الشريك لحصص بالنسبة لشركات 
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ًھذا الدفع قد يتم نقدا أو بشيك . )٢٨(سبة لشركات اBموال بالنأسھماBشخاص أو 

أو عن طريق تحويل مصرفي، أو عن طريق حوالة الشريك لحقوقه في مواجھة 

وإذا كانت . ويتعين في ھذه الحالة اBخيرة اتباع إجراءات حوالة الحق. ةمدني

 الحق  مدنى تقرر أن المحيل، وھو ھنا الشريك، ) يضمن إ) وجود٣٠٨المادة 

 مدنى، والتي ٥١٣وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق على خ6ف ذلك، فإن المادة 

تقرر إمكانية أن يكون محل الحصة النقدية ديون للشريك في ذمة الغير، تخرج 

يضمن فقط وجود الحق وقت الحوالة  عن ھذه القاعدة وتنص على أن الشريك )

ًموعد السداد، وذلك فض6 عن وإنما يضمن، ع6وة على ذلك، يسار مدينه حتى 

التزامه بتعويض الشركة في حالة تأخر مدينه عن الوفاء بالتزامه وترتب على 

ً ويكون الشريك فوق ذلك مسئو) عن تعويض …: "ھذا التأخير ضرر للشركة

  ".الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلھا

فإذا . المتفق عليهويجب على الشريك أن يقوم بدفع حصته النقدية في الميعاد 

لم ينفذ التزامه أو نفذه ولكن في وقت متأخر، فھنا يكون للشركة، بوصفھا دائنة 

للشريك بقيمة الحصة، اللجوء إلى القواعد العامة الخاصة بتنفيذ ا)لتزام بأداء مبلغ 

من النقود، فلھا إجباره على ذلك بالتنفيذ على أمواله باJضافة إلى مطالبته بالفوائد 

انونية وبالتعويض في حالة عدم كفاية الفوائد القانونية لجبر الضرر الذى لحقه الق

ولكن المشرع لم يشأ معاملة الشريك معاملة . من جراء التأخير في سداد الحصة

  . على القواعد العامة، وإنما تشدد في ھذا المجال وخرجهنفس المدين العادى

 من القانون ٢٢٦ة في المادة فمن ناحية، إذا كانت القواعد العامة المقرر

المدنى تقضى بسريان الفوائد القانونية من يوم المطالبة القضائية، فالمشرع قرر 

 سريان الفوائد القانونية من وقت استحقاق هنفس  من القانون٥١٠في المادة 

  .عذار الشريك إالحصة ) من وقت المطالبة القضائية ودون حاجة إلى

المشرع للشركة مطالبة الشريك بتعويض تكميلى ومن جھة أخرى، فقد أجاز 

 ٢٣١ً، خارجا بذلك عن حكم المادة ) مدنى٥١٠مادة (حتى ولو لم يكن سيئ النية 

مدنى التي ) تعطى الدائن الحق في مطالبة المدين بتعويض تكميلى إ) إذا كان 
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  . )٢٩( نية المدينوء عن ساًاوز الفوائد القانونية ناتجھذا الضرر الذى ج

ًويضيف إلى ذلك المشرع الفرنسى حكما مفاده أن المساھم الذى يتقاعس 

عن سداد ما تبقى من قيمة اBسھم المستحقة في ذمته يمكن استبعاده من الشركة 

عن طريق عرض أسھمه للبيع على الجمھور على أن يظل المساھم المستبعد 

القيمة كتتاب وت ا) للشركة بالفرق المحتمل بين القيمة ا)سمية للسھم وقاًمدين

ة، قبل الشروع في ولكن يشترط أن تقوم الشرك. ًالتي سيباع بھا السھم فع6

  .  )٣٠(عذار المساھم وتطلب منه السدادإعملية البيع، ب

والواقع إن خروج المشرع على القواعد العامة على ھذا النحو يبرره أن 

ذى تعتبر الحصص الشركة، في سبيل ممارسة نشاطھا، في حاجة إلى المال ال

 الحصص أو هھي المصدر اBول للحصول عليه، ومن ثم فإن عدم دفع ھذ

جله أو أكة من تحقيق الغرض الذى قامت من التأخير في دفعھا لن يمكن الشر

ا روح ًكما أن ھذا الخروج يبرره أيض. الوفاء بتعھداتھا في مواجھة دائنيھا

  . )٣١(التعاون التي يجب أن تسود فيما بين الشركاء

الحصة العينية ھي الحصة  :L`apport en nature الحصة العينية -٢١

رض أكتقديم قطعة (ًھو قد يكون عقارا ير النقود، فغًالتي يكون محلھا شيئا آخر 

ً، وقد يكون منقو) ماديا )ًفضاء، أو مبنى ليكون مقرا للشركة أو ) ، معداتآ)ت(ً

 نموذج صناعى أو م تجارى، رسم أوبراءة اختراع، ع6مة تجارية، اس(ًمعنويا 

  . )٣٢( )محل تجارى

ًوبما أن محل الحصة العينية ) يكون مبلغا من النقود، فإنه يشترط تقويم 

 ذلك اBمر من أھمية من حيث، كما قلنا، تحديد هالحصة وذلك لما ينطوى علي

وإذا كان المشرع قد ترك تقويم الحصص . نسبة كل شريك في اBرباح والخسائر

العينية )تفاق يتم بين الشريك مقدم الحصة وباقى الشركاء، فإنه وضع قواعد 

خاصة لتقويم الحصص العينية في شركات المساھمة وشركة التوصية باBسھم، 

لت6في المغا)ة في تقويم الحصص العينية محاباة " كما سنرى فيما بعد، وذلك 
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ن Bائنى الشركة ضرار بدJلبعض الشركاء على حساب البعض اNخر، وا

  . )٣٣(" المال وھو الضمان العام لدائنى الشركةرأسالحصص تدخل في تركيب 

 يقدمھا الشريك في أن كالحصة النقدية، ،ا في الحصة العينيةًيشترط أيض

فإذا تأخر الشريك فيلتزم بتعويض الشركة عن اBضرار . الميعاد المتفق عليه

ك كله ما لم يوجد نص يقرر تقديم التي تلحقھا من جراء ھذا التأخير، وذل

  لسنة١٥٩ من القانون رقم ٢٩الحصة في ميعاد معين، ومثاله نص المادة 

نه أئولية المحدودة،  والتي تنص على ، بخصوص الشركات ذات المس ١٩٨١

  ".  تدفع قيمة كل حصة كاملة عند التأسيس…"يجب أن 

 )خت6ف محلھا ًة تبعايوتختلف اBحكام التي تنطبق على الحصة العين

  قد، وبحسب الكيفية التي قدمت بھا الحصة وما إذا كانتً)ا أو منقو)ًعقار(

  .     قدمت على سبيل التمليك أو على سبيل ا)نتفاع

 L`apport enفـإذا قـدم الشـريك الحصـة العينية على سبيل التمليك

propriété،حكام التي تنطبق ھي أحكام عقد البيع سواءBمن حيث نقل  فإن  ا 

).  مدنى٥١١مادة (الملكية، تبعة الھ6ك، ضمان ا)ستحقاق والعيوب الخفية 

 تقديم الشريك أن تطبيق أحكام عقد البيع ھنا ) يعنى أننه تجب م6حظة أعلى 

ًلحصة عينية يعد بيعا وإنما ھو شبيه بالبيع من حيث إجراءات الشھر وتبعة 

ًكما أن الشريك ) يعد بائعا . )٣٤(فيةالھ6ك وضمان ا)ستحقاق والعيوب الخ

 ) يتمتع بامتياز البائع  و) يحصل، مقابل نقل ملكية الحصة، على Bنهوذلك 

  .)٣٥(أسھممبلغ نقدى وإنما يحصل على حصص أو 

فمن حيث إجراءات نقل الملكية، فإذا كان محل الحصة عقارا، وجب إتمام 

بد من اJفراز والتعيين،  ًنا بنوعه ف6ًإجراءات التسجيل، أما إذا كان منقو) معي

أما ملكية المنقول المعين بالذات فتنتقل بمجرد ا)تفاق دون  حاجة إلى اتخاذ أي 

 للشريك في ذمة الغير وجب اًإجراءات أخرى، أما إذا كان محل الحصة دين

 أو اًاتباع إجراءات الحوالة، وإذا كان براءة اختراع أو ع6مة تجارية، أو رسم
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 وجب اتباع إجراءات نقل ملكية ھذه اBموال، وإذا كان مح6 ًيا صناعاًوذجنم

ومنذ لحظة تمام ھذه . ًتجاريا لزم القيد في السجل الخاص ببيع المحال التجارية

 محل الحصة يخرج نھائيا من ذمة الشريك ويدخل في ءن الشىإاJجراءات، ف

لشركة، فيمكنھم التنفيذ على ًذمة الشركة ويصبح جزءا من الضمان العام لدائنى ا

ھذه الحصة )قتضاء حقوقھم في مواجھة الشركة، وبالمقابل يمتنع على دائنى 

كذلك إذا حلت . ًالشريك الشخصين الحجز عليھا Bنھا لم تعد ملكا لمدينھم

ن الشريك ) يستطيع استردادھا Bنھا تصبح مملوكة إالشركة أو انقضت، ف

 أو ًنه أيا كان محل الحصة العينية، منقو)أ6حظ وي. )٣٦(للشركاء على الشيوع

ن انتقال ملكية الحصة إلى الشركة يفترض أن الشركة قد تم إشھارھا إ، فاًعقار

ن الشركة ) تكتسب الشخصية المعنوية، Bوذلك . بالقيد في السجل التجارى

ا في لى ) تكون لھا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، إ) من يوم قيدھاوبالت

  .)٣٧(السجل التجارى

أما من حيث تبعة الھ6ك، فھنا يجب أن نفرق بين الھ6ك قبل التسليم 

 الھ6ك الحاصل افإذا ھلكت الحصة قبل التسليم فالھ6ك على الشريك أم. وبعده

خذ اBرباح كما أعلى الشركة ويظل للشريك الحق في بعد التسليم فتبعته تكون 

، كذلك يكون الھ6ك على الشركة إذا قام )٣٨(ھلكلو كانت الحصة موجودة لم ت

  ). مدنى٤٣٧ (التسلمالشريك بإعذار الشركة بالتسليم فامتنعت عن 

ًوأخيرا من حيث ضمان ا)ستحقاق والعيوب الخفية، فالشريك يأخذ ھنا 

فإذا استحقت الحصة . )٣٩( مدنى٥١١وضع البائع وھذا ھو ما نصت عليه المادة 

  .ًو ظھر فيھا عيب خفي فالشريك يكون مسئو) عن ذلكمن تحت يد الشركة أ

  L`apport en الحصة العينية على سبيل المنفعةأما إذا قدم الشريك 

jouissanceعقد اأحكامن إ، ف Jظل لمقدم الحصة تيجار ھى التى تطبق، و

  . ملكية الرقبة

 قد ) يكون محل حصة :L'apport en industrie الحصة بالعمل -٢٢
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ً من النقود أو شيئا منقو)اً مبلغالشريك ا، وإنما عمل يقدمه الشريك إلى ً أو عقارً

والحصة بالعمل تتضمن التزام الشريك بتكريس كل أو جزء من . الشركة

ًأنشطته لصالح الشركة واضعا تحت تصرفھا خبرته أو معرفته الفنية أو المھنية 

 .           )٤٠(أو موھبته أو شھرته

  : يلى  مال الذى يقدمه الشريك إلى الشركةويشترط في العم

ً أن يكون مشروعا، ف6 يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يتمتع به من - 

نفوذ سياسى أو ما يتمتع به من ثقة مالية لدى البنوك أو المؤسسات المالية 

ف6 يصح أن تكون الحصة بالعمل ھي مجرد استخدام ).   مدنى٥٠٩مادة (

سياسى الذى يتمتع به لدى الھيئات الحكومية للحصول على الشريك لنفوذه ال

ن ھذه التيسيرات قد تكون مشروعة وممكنة دون Bتيسيرات لصالح الشركة، 

 أن تكون وإماًأدنى تدخل من جانب الشريك فيكون عمل الشريك عندئذ تافھا 

نه تجب أعلى . )٤١(مخالفة للقانون فيكون نشاط الشريك غير مشروع

ًليس ثمة مانع يمنع من أن تكون السمعة التجارية مح6 للحصة م6حظة أن 

  .)٤٢(بالعمل متى اقترنت بعمل جدى لصالح الشركة

ً أن يكون العمل جديا ) تافھا- ًجديا بمعنى ضرورة مساھمته في نجاح . ً

وعلى ذلك فالعمل التافه الھامشى غير المؤثر . الشركة وتحقيق غرضھا

وفي ذلك قضت محكمة . ن يكون حصةفي نجاح الشركة ) يصلح أ

النقض المصرية أن العمل الذى ) يعود على الشركة بنفع و) يساھم في 

 اًأجيرنجاحھا ) يعد حصة و) يكتسب مقدمه صفة الشريك بل يكون 

  .)٤٣( في صورة جزء من اBرباح التي تحققھا الشركةأجرهيحصل على 

 لحساب الشركة وليس كحصةه  أن يباشر الشريك العمل الذى تعھد بتقديم-

 ىن ھذا يعتبر منافسة للشركة ويتنافإلحساب نفسه أو لحساب الغير، وإ) ف

. مع روح التعاون التي يجب أن تسود بين الشركاء لتحقيق غرض الشركة

ًفإذا خالف الشريك ھذا الحظر وحقق من وراء ذلك كسبا، وجب عليه رد 
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 ٥١٢مادة (ديم كشف حساب ما تحصل عليه إلى الشركة مع إلزامه بتق

ن يقدم للشركة ما يكون قد أًعلى أن الشريك ) يكون ملزما ب. )٤٤()مدنى

مادة (حصل عليه من براءات اختراع ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك 

ن كان يمنع الشريك من ممارسة إوي6حظ أن ھذا الحظر، و).  مدنى٥١٢

يمنعه من القيام، لحسابه أو  لحساب نفسه أو لحساب الغير، )  ذاتهالعمل

عمال من نوع غير نوع العمل محل الحصة، ولكن ألحساب الغير، ب

الذى يجب أن يؤديه  تهوجديثر في قدر العمل أبشرط أ) يكون لذلك 

  .)٤٥(لصالح الشركة، وإ) جاز لھذه اBخيرة مطالبته بالتعويض

ارسته لحساب فإذا ما توافرت المشروعية والجدية وكون العمل قد تمت مم

  .ًالشركة، كنا بصدد عمل يصلح مح6 للحصة بالعمل

والحصة بالعمل، كالحصص النقدية والعينية، تتميز بعدة خصائص تتناسب 

  :   وھىوطبيعة محلھا

ن الحصة بالعمل، كالحصة العينية المقدمة على سبيل ا)نتفاع، يعتبر إ -

 يومبًنفذ يوما ا)لتزام بھا من قبيل ا)لتزامات المستمرة التي ت

successife)مر كذلك ف. )٤٦Bن الشريك يتحمل تبعة ھ6ك الحصة، إوا

فإذا ما أصيب الشريك بمرض، أو بعاھة أقعدته عن العمل طوال حياته، 

ن الشركة تنفسخ بالنسبة له وحده وتنحصر عنه صفة الشريك، وما إف

 في يستتبع ذلك من عدم حصوله على نسبة من اBرباح وعدم اشتراكه

م ي، و) تعود إليه ھذه الصفة إ) بعد تقدتهومراقب إدارة نشاط الشركة

أما إذا قام الشريك بتنفيذ العمل المطلوب حتى حل الشركة، . حصة جديدة

نه يستطيع استرداد حصته وذلك بالتحلل من التزامه بتكريس جزء أو إف

  .)٤٧( الشركةBعمالكل نشاطه 

 من الضمان العام لدائنى الشركة اًشكل جزء إن الحصة بالعمل، والتي ) ت- 

سمال الشركة الذى أمن تكوين رض ) يمكن الحجز عليھا، ) تدخل Bنه
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ن إوبناء على ذلك، ف. يتكون فقط من مجموع الحصص النقدية والعينية

ن كان أجاز تقديم حصص بالعمل في شركات التضامن إالمشرع، و

ص في شركات التوصية والمحاصة، فقد حظر تقديم مثل ھذه الحص

شركة "  من التقنين التجارى على أن٢٣البسيطة وذلك بالنص في المادة 

كثر مسئولين أالتوصية ھي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو 

 يكون أصحاب أموال فيھا وخارجين أكثرومتضامنين وبين شريك واحد أو 

بالعمل كذلك حظر المشرع تقديم حصص  ".عن اJدارة ويسمون موصين

 من ١١٦في الشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك بمقتضى المادة 

سمال الشركات أن يقسم رأ والتي تقرر ب،١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون رقم 

ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية ) تقل قيمة كل منھا عن 

وإذا كان المشرع قد حظر تقديم .  تدفع بالكامل عند التأسيسهمائة جني

حصص بالعمل في الشركات ذات المسئولية المحدودة والتوصية البسيطة، 

فھل يستفاد من ذلك إمكانية تقديم مثل ھذه الحصص في الشركات اBخرى 

وخاصة الشركات المساھمة والتوصية باBسھم، وھل من الممكن أن تكون 

البعض ذھب إلى .  بالعملاًحصص الشركاء في ھذه الشركات كلھا حصص

مال الشركة ھو الضمان العام لدائنى رأس يجوز على أساس أن نه )أ

، بينما ذھب البعض اNخر إلى جواز ھذا اBمر وذلك بالنظر )٤٨(الشركة

ركات السمسرة مال كشرأسإلى أن ھناك شركات يمكن أن تكون ب6 

كما أن ھناك شركات ) يتطلب المشرع حدا أدنى والوكالة بالعمولة 

واقع نحن نرى أن الفيصل في ذلك ھو نوع المسئولية وال. )٤٩(مالھالرأس

ن كانت محدودة بما يمتلكه الشريك من إالواقعة على عاتق الشركاء، ف

 بالعمل، أما اًنه ) يجوز أن تكون كل الحصص حصصإ فأسھمحصص أو 

إذا كانت المسئولية شخصية وتضامنية، فمن الممكن أن تكون كل 

نه يحظر تقديم حصص إعلى ذلك فو. ًالحصص المقدمة حصصا بالعمل

ن الضمان العام للدائنين ينحصر في Bبالعمل في كل شركات اBموال 
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 ءى شىأمال الشركة و) يتعداه إلى اBموال الخاصة للشريك، فعلى رأس

 الشركة للتنفيذ عليه، وبالمقابل، ففي شركات وفي ھذه الحالة سيرجع دائن

ية البسيطة والتي ورد بشأنھا نص اBشخاص، فيما عدا الشركة ذات التوص

ن الذمة المالية Bًصريح، فيمكن أن تكون كل الحصص حصصا بالعمل 

للشركة يضاف إليھا الذمم المالية لكل الشركاء فيما يتعلق بالمسئولية عن 

موال الشخصية لكل ن يمتد ليشمل اBوديون الشركة، فالضمان العام للدائن

فيذ الجبرى على ھذه اBموال )قتضاء ن يستطيعون التنوشريك، فالدائن

وھناك عدد من التشريعات أجازت أن تقتصر حصص الشركاء . حقوقھم

 من قانون الموجبات ٨٤٩على ما يقدمونه من عمل، من ذلك المادة 

  اللبنانى والتي تقرر جواز أن تكون حصص الشركاء في رأس المال 

                                                                                                                                                                                                                                        ".     ًصناعة أحد الشركاء أو صناعاتھم جميعا" 

  :والخسائراقتسام ا�رباح  -ًثالثا
Partage des bénéfices et  contribution aux pertes  

قلنا فيما سبق أن سبب عقد الشركة ھو تحقيق الربح، :  تمھيد وتقسيم-٢٣

ن إنه يقسم فيما بين الشركاء، أما إذا لم يتحقق، فإفإذا ما تحقق ھذا الربح ف

ًميعا من الشركاء يشتركون في تحمل الخسارة، فالشركاء كما يستفيدون ج

ومن ھنا فإن اقتسام اBرباح . ًاBرباح يجب عليھم أن يتحملوا جميعا الخسارة

صبح أوالخسائر يعد أحد اBركان الجوھرية لعقد الشركة، فإذا انتفي ھذا الركن 

 من القانون المدنى ٥١٥/١ًعقد الشركة باط6، وھذا ھو ما نصت عليه المادة 

كاء ) يساھم في أرباح الشركة أو في إذا اتفق على أن أحد الشر"بقولھا 

  ".ًخسائرھا كان عقد الشركة باط6 

    مفھوم اBرباح التي توزع على الشركاء،  كان اBمر كذلك، فماوإذا

والخسائر التي قد يتحملونھا، ثم ما القواعد التي تحكم عملية توزيع اBرباح 

  . ما ضوابط عملية التوزيع ھذهاًوأخيروالخسائر، 
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الربح الذى يوزع على : فھوم ا�رباح التي توزع على الشركاء م-٢٤

لى االشركاء ھو، على حد تعبير محكمة النقض الفرنسية، كل كسب مادى أو م

ًوعلى ذلك، فيشترط أن يكون الربح ماديا أو . )٥٠(يؤدى إلى زيادة ثروة الشركاء

ًيعد كسبا، يتحقق  طبيعة إيجابية، ف6 اى يجب أن يكون الكسب المتحقق ذأًماليا، 

 الطبيعة السلبية، فالشركة التي تھدف إلى تحقيق وبه معنى الربح، الكسب ذ

  ن النفع المادى المأمول Bوفورات اقتصادية أو تجنب خسارة ما ) تعد شركة 

  . )٥١( يمكن أن يؤدى إلى زيادة ثروات الشركاءاً) يشكل ربح

ى الذمة المالية للشركاء، ا يضيف إلًومتى تحقق في الربح شرط كونه مادي

ولكن تجب م6حظة أن ليس كل ربح . ًاعتبر ربحا يجب توزيعه على الشركاء

. ، وإنما الذى يوزع ھي اBرباح المادية الصافية الشركاءمادى يتم توزيعه على

واBرباح الصافية ھي الفرق بين اBرباح اJجمالية والمبالغ التي ينص عليھا 

 العرف كالمصاريف العامة ال6زمة لتصريف شئون عقد الشركة ويقضى بھا

الشركة اليومية، وا)حتياطات التي تكونھا الشركة عن طريق استقطاع جزء من 

بد أن تقوم بعملية   الشركة )نإولمعرفة ھذا الفارق، ف. اBرباح، وا)ستھ6كات

 إذا ويختلف توقيت عملية الجرد ھذه باخت6ف مدة الشركة وما. جرد لموجوداتھا

ففي الحالة اBولى، يتم الجرد وتوزيع اBرباح . كانت ھذه المدة طويلة أم قصيرة

العرف على أن تقوم جرى أما في الحالة الثانية، . )٥٢(عند انتھاء مدة المشروع

  . )٥٣(الشركة بتوزيع اBرباح عند نھاية كل سنة مالية

لزيادة في اBصول ًى ناتجا عن اأًفي الربح كذلك أن يكون حقيقيا، ويشترط 

لى يمتنع على الشركة توزيع أرباح اوبالت. على الخصوم بعد إجراء عملية الجرد

وفي الواقع قد يحدث أن تحقق الشركة . صورية أو من ا)حتياطى المملوك لھا

خسائر في سنوات معينة، فيمتنع عليھا في ھذه الحالة توزيع أرباح في السنوات 

 للقدر القائم بعد اBخيري رأس المال أو إنقاص ھذا التالية إ) بعد سد العجز ف

ا على ًفإذا لم تحترم الشركة ھذه القواعد وخالفتھا ووزعت أرباح. الخسارة

ن ھذه اBرباح تعتبر إالشركاء Jيھام المتعاملين مع الشركة بقوة مركزھا المالي، ف
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ورية،  واBرباح الحقيقية، على خ6ف اBرباح الص Gains fectifs.صورية

ويترتب على ذلك أن الشركة ودائنيھا . تكون حقا مكتسبا لكل شريك في الشركة

ستطيعون استرداد اBرباح الحقيقية من الشركاء حتى ولو لم تحقق أرباحا في ي) 

 ١٥٩  من القانون رقم٤٤ تقرره المادة السنوات التالية أو حققت خسائر، وھذا ما

والتوصية باBسھم وذات المسئولية  والخاص بشركات المساھمة ١٩٨١لسنة

و) يلزم المساھم أو العامل برد اBرباح التي " المحدودة والتي تنص على أن

ولو منيت الشركة بخسائر في .  على وجه يتفق مع أحكام القانون–قبضھا 

 فللشركة ولدائنيھا إجبار الشركاء على على العكس من ذلك، و". السنوات التالية 

) يجوز " بقولھا ه نفس من القانون٤٣صورية، وھذا ما تقرره المادة رد اBرباح ال

توزيع اBرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتھا النقدية في 

ى قرار  أويكون لدائنى الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة إبطال. مواعيدھا

ء مجلس اJدارة الذين وافقوا ويكون أعضا. حكام الفقرة السابقةBصادر بالمخالفة 

 أبطلعلى التوزيع مسئولين بالتضامن قبل الدائنين في حدود مقدار اBرباح التي 

ن التوزيع قد تم أكما يجوز الرجوع على المساھمين الذين علموا ب. توزيعھا

والواقع أن الشريك ". بالمخالفة لھذه المادة في حدود مقدار اBرباح التي قبضوھا

 برد اBرباح التي قبضھا حتى ولو كان حسن النية، أى ) يعلم أن ھذه ھنا يلتزم

ن الشريك ) يتصور، في ھذا الفرض، إ) أن يكون سيئ النية إ. اBرباح صورية

لى فھو يعلم حقيقة المركز اوذلك Bن له حق ا)ط6ع على مستندات الشركة، وبالت

ھو أھمل وتكاسل عن فإن . ) أم اًالمالي للشركة وما إذا كانت قد حققت أرباح

ممارسة حقه في ا)ط6ع على دفاتر الشركة، ف6 يلومن إ) نفسه ويكون عندئذ 

  . ملزما برد اBرباح التي قبضھا دون وجه حق

 برد اBرباح الصورية أيا كان شكل الشركة اًوإذا كان الشريك ملتزم

كل عند توزيع اBرباح ن ا)لتزام بالرد ھذا يختلف باخت6ف ھذا الشإالقانونى، ف

ففي شركات التضامن ) يلتزم الشريك برد اBرباح وإنما . من ا)حتياطى القانونى

ن ھذه الشركات ) تلتزم قانونا بتكوين احتياطى، أما Bله حق ا)حتفاظ بھا وذلك 
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بخصوص شركات المساھمة وذات المسئولية المحدودة، فالشريك كما يلتزم برد 

فھذه .  ملزم برد اBرباح التي تم توزيعھا من ا)حتياطىاBرباح الصورية،

  .ا بتكوين احتياطىًالشركات، على خ6ف شركات التضامن، ملزمة قانون

الربح عكس الخسارة، ومن ثم :  مفھوم الخسائر التي يتحملھا الشركاء- ٢٥

ن إلى يؤدى إلى زيادة ثروة الشركاء، فافإذا كان الربح ھو كل كسب مادى أو م

وعلى . سارة ھي  كل خسارة مادية أو مالية تؤدى إلى نقص ثروة الشركاءالخ

ى يجب أن تكون الخسارة أًذلك، فيشترط أن تكون الخسارة مادية أو مالية، 

ى تؤدى إلى نقص في قيمة أصول الشركة عن أ طبيعة إيجابية، تاالمتحققة ذ

لخسارة السلبية وعلى ذلك ) تعد خسارة يمكن توزيعھا على الشركاء ا. خصومھا

والتي ) ينتج عنھا نقص قيمة اBصول عن قيمة الخصوم، ومثالھا عدم فوز 

شركة إنشاءات بمناقصة لبناء جسر أو طريق أو كوبرى،  خسارة شركة لdغذية 

ن إففي ھذه الحا)ت ف. والمشروبات لصفقة توريد وجبات مدرسية إلى مدرسة ما

 قيمة اBصول عن الخصوم، وإنما الخسارة ليست إيجابية أدت إلى نقص في

  .   إلى نقصانھاِخسارة سلبية نتج عنھا عدم زيادة ثروة الشركاء ولكن لم تؤد

ا ما يتفق الشركاء على توزيعھا عند انقضاء الشركة ًوالخسائر كاBرباح، غالب

Bون إلى تغطية أ حياة الشركة، فالشركاء يلجوأثناء. ى سبب من أسباب ا)نقضاء

فإذا ما . )٥٤(ن طريق السحب من رأس المال ا)حتياطى واBصلىالخسائر ع

س المال كله أو معظمه، أ رداستمرت الشركة في تحقيق خسائر إلى حد أدى إلى نفا

نه يجب على الشركاء حل الشركة بقرار منھم )نعدام الجدوى في استمرار إف

تنتھي الشركة "ن أا ب من القانون المدنى بقولھ٥٢٧/١الشركة، وھذا ما تقرره المادة 

  ". استمرارھابھ6ك مالھا أو جزء كبير منه بحيث ) تبقى فائدة في

اBصل أن الخسائر :  القواعد الحاكمة لعملية توزيع ا�رباح والخسائر- ٢٦

والشركاء في ھذا . ا لما يتفق عليه الشركاء في عقد الشركةًواBرباح توزع طبق

 لھم مث6 أن تكون حصة كل شريك في المجال يتمتعون بحرية كبيرة، فيجوز
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 المال أو رأساBرباح متساوية مع حصص الشركاء اNخرين أو بنسبة نصيبه في 

  . من القانون المدنى٥١٤بنسبة مساھمته في الخسارة، وھذا ما تقرره المادة 

ن إفإذا خ6 عقد الشركة من القواعد التي تنظم توزيع اBرباح والخسائر، ف

قواعد ھذا التوزيع على  مدنى، ٥١٤وضع، بمقتضى المادة المشرع المدنى 

  : لىاالنحو الت

إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في اBرباح والخسائر،  -

  . المالرأسكان نصيب كل منھم في ذلك بنسبة حصته في 

فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار  -

ا، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على ًسارة أيضھذا النصيب في الخ

  .تعيين النصيب في الخسارة

وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر  -

ًنصيبه في الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من ھذا العمل، فإذا قدم 

 آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما ىءى شأًفوق عمله نقودا أو 

  . دمه فوقهق

إذا كان الشركاء يتمتعون :  ضوابط عملية توزيع ا�رباح والخسائر-٢٧

بحرية كبيرة في توزيع اBرباح والخسائر، إ) أن ھذه الحرية ليست مطلقة وإنما 

إن الضابط الرئيسى في عملية توزيع ھذه يكمن في . تخضع لعدة ضوابط

فإذا ما اشترك الكل . )٥٥(ئرًضرورة مساھمة الشركاء جميعا في اBرباح والخسا

  في اBرباح والخسائر، ف6 يھم بعد ذلك نصيب كل واحد من الشركاء فيھا، 

ف6 يشترط أن تتساوى أنصبتھم في اBرباح والخسائر، أو أن تكون نسبھم في 

اBرباح مساوية لنسبھم في الخسائر، أو أن تتعادل ھذه النسب مع مقدار 

الممكن أن ينص عقد الشركة على المساواة في  المال، إذ من رأسحصصھم في 

وى حصصھم في أنصبة الشركاء من اBرباح والخسائر على الرغم من عدم تسا

ى أن تتفاوت أنصبة الشركاء في اBرباح والخسائر على أرأس المال أو العكس 
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ل كل شريك ن المھم ھو أن يحصإ. )٥٦(الرغم من التعادل في قيمة الحصص

Bا كان ھذا النصيب أو ً من الخسائر أياًن يتحمل جزءأرباح وعلى نصيب من ا

ھة بصورة يتبين معھا افى درجة التذلك الجزء، بشرط أ) ينزل ھذا النصيب إل

ًقع باط6 الشروط يوبناء على ذلك، . أن عملية التوزيع تنطوى على صورية

لشروط التي تقضى بمنح شريك كل اBرباح أو إعفائه كلية من الخسائر، وھذه ا

وتسمى الشركة التي يتضمن عقدھا  clauses lioninesتعرف بشروط اBسد 

  . )٥٧(société lionine. مثل ھذه الشروط بشركة اBسد

 ىإن ا)تفاق على إعطاء أحد أو بعض الشركاء كل اBرباح ھو اتفاق يتناف

اء، مع عقد الشركة الذى يقوم على التعاون فيما بين الشركاء على السراء والضر

نه يھدم أحد اBركان اBساسية لعقد الشركة وھو المشاركة في اBرباح أكما 

ا)تفاق الذى يقضى  هنفسلى فھو شرط باطل، ويأخذ الحكم اوبالت. والخسائر

بحصول أحد الشركاء على نسبة معينة من اBرباح أيا كانت نتيجة اBعمال التي 

 أم ) وھو ما يطلق عليه شرط ى سواء حققت الشركة أرباحاأتمارسھا الشركة، 

، فمثل ھذا الشرط ينفي مساھمة الشريك في اBرباح، وذلك كله )٥٨(الفائدة الثابتة

وعلى . بشرط أ) تكون ھذه النسبة قد تقررت مقابل عمل يقدمه الشريك للشركة

العكس، يعد صحيحا الشرط الذى بمقتضاه يحصل شريك من الشركاء على نسبة 

  .)٥٩( على أن يقتسم الباقى مع الباقينمعينة من اBرباح

 أو مالھارأسون الشركة في حاجة إلى تحسين وقد يحدث في العمل أن تك

المشاركة في شركة أخرى بواسطة مؤسسة من مؤسسات التمويل أو لتقديم 

 convention de يسمىاًأسھمھا كضمان لقرض حصلت عليه، فتبرم اتفاق

portage d'actions)فاق ھو ا)تفاق الذى بواسطته يوافق شخص وھذا ا)ت. )٦٠

  donneur d'ordre ، بناء على طلب شخص آخر يسمىporteurيسمى الوسيط 

ًعلى أن يصبح شريكا عن طريق شراء أو ا)كتتاب في بعض اBسھم التي ستنقل 

. ًملكيتھا، بعد مدة محددة، إلى الشركة أو إلى شخص محدد وبسعر محدد سلفا

مل إذن على وعد بالشراء من جانب ممثل المشروع لصالح فھذا ا)تفاق يشت
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وقد يحدث بعد شراء الوسيط اBسھم، أن . الوسيط، ووعد بالبيع من جانب الوسيط

تقل قيمتھا في السوق أو تنحل الشركة أو يشھر إف6سھا، فيرفض العميل شراء 

ط اBسھم من الوسيط ويطلب ببط6ن عقد الشركة على أساس اشتماله على شر

وقد قررت محكمة النقض . أسد يعفي المستفيد من المشاركة في خسائر الشركة

 أحد الشركاء بسعر محدد سلفا بشرط أن يكون أسھمالفرنسية صحة الوعد بشراء 

ساسى، وذلك على Bا)تفاق خاليا من الغش ولم ينص عليه في نظام الشركة ا

قات بين الشركة أساس أن قاعدة تحريم شروط اBسد تعمل في نطاق الع6

                                                   .   )٦١(ثر في نطاق الع6قات بين الشركاء بعضھم البعضأى أوالشركاء و) تنتج 

ا ًولنفس علة تحريم إعطاء أحد أو بعض الشركاء كل اBرباح، يعد محرم

لقاء إجزء من الخسائر وا الشرط الذى يعفي بعض أو أحد الشركاء من تحمل ًقانون

ھذا العبء على باقى الشركاء، فمثل ھذا الشرط ينفي ركن ضرورة مشاركة كل 

وتحريم شرط إعفاء أحد الشركاء . الشركاء في تحمل الخسائر التي تحققھا الشركة

 كان نوع الحصة التي ًأيافي الخسائر يسرى على كل الشركاء من المشاركة 

ولكن . ى تقتصر مشاركته على تقديم حصة بالعملقدمھا، باستثناء الشريك الذ

، توافر شرطين، )٦٢( من القانون المدنى٥١٥يشترط لذلك، وفقا لنص المادة 

ھو أ) تكون الشركة اNخر اBول ھو اقتصار حصة الشريك على تقديم عمله، و

والواقع إن شرط إمكانية إعفاء الشريك .  نظير تقديم ھذا العملاًجرأقد قررت 

مل من المشاركة في الخسارة ) يعد خروجا على مبدأ تحريم شرط اBسد، بل بالع

ن الشريك الذى تقتصر مشاركته على العمل Bا له، وذلك ًعلى العكس ھو تطبيق

ا من ھذا العمل سوى جزء من اBرباح يخسر مقابل جھده إذا ًو) يتقاضى أجر

  . لى لم يتم توزيع أرباحاحققت الشركة خسائر وبالت

ل الذى يطرح ا على بط6ن شروط اBسد، فالسؤاًإذا كان الرأى منعقدو

نفسه ھو اثر ھذا البط6ن على عقد الشركة وماذا كان البط6ن يقتصر فقط على 

  الشرط أم أن بط6ن الشرط يؤدى أو يستتبع بط6ن عقد الشركة؟ 

بعض الفقه ذھب إلى أن اشتمال عقد الشركة على شرط أسد ) يؤدى إلى 
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6ن عقد الشركة وإنما الذى يبطل ھو الشرط فقط ويتم توزيع الخسائر بط

ويذكر أن ھذا ھو . واBرباح على أساس نسبة حصة كل شريك في رأس المال

موقف المشرع الفرنسى الذى يعتبر الشروط التي تمنح أحد الشركاء كل 

، )٦٣(بةًاBرباح أو التي تعفيه من المشاركة في الخسائر، تعد شروطا غير مكتو

ا حتى ولو كانت ھذه الشروط ھي السبب الدافع إلى ًويظل عقد الشركة صحيح

إبرام عقد الشركة من قبل الشركاء، ويتم توزيع اBرباح والخسائر في ھذه 

  . )٦٤( حسب نسبة الشركاء في رأس المالالحالة

  . )٦٥(فريق آخر يرى أن بط6ن الشرط يستتبع بط6ن عقد الشركة نفسه

إرادة الشركاء "  نحن نرجح الرأى الثاني وذلك على أساس أنوالواقع

انصرفت إلى توزيع اBرباح والخسائر وفقا لقواعد معينة، فإذا ما أھدرت ھذه 

شك في أن استمرارھا وتوزيع  القواعد ف6 محل لZبقاء على الشركة، إذ )

ادتھم، ھا لما يتعارض مع إرضواBرباح والخسائر بطريقة أخرى غير التي ارت

Bساسية في الشركة وحدة ) تتجزأ، وقد يكون الشريك لم يقبل وBن الشروط ا

يضاف إلى ذلك إلى أن ورود شرط . )٦٦("التعاقد إ) بناء على الشرط الباطل

اBسد في عقد الشركة يؤدى إلى ھدم أحد اBركان الموضوعية الخاصة لعقد 

 اBرباح والخسائر ھو أھم ن شرط المشاركة فيإالشركة، فكما قلنا من قبل 

اBركان ال6زمة لتكوين عقد الشركة، فإذا ما نص العقد على إعفاء أحد الشركاء 

أو بعضھم من المشاركة في اBرباح أو الخسائر، انعدم ھذا الركن، وھو انعدام 

ا أحد ًيؤدى بالضرورة إلى بط6ن عقد الشركة الذى ) يمكن أن يقوم ناقص

 من القانون ٥١٥ى الثاني حينما نص في المادة أخذ بالرأقد إن المشرع . أركانه

المدنى على أن يعد عقد الشركة باط6 إذا اتفق على أن أحد الشركاء ) يساھم 

  .في أرباح الشركة أو في خسائرھا

  Affectio societatis: نية المشاركة -ًرابعا

ه لن تقوم لعقد نإثة السابقة، ف6 وإلى جانب اBركان الث:تمھيد وتقسيم -٢٨
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وبعد تعريف نية . الشركة قائمة إ) بتوافر ركن رابع وھو نية المشاركة

المشاركة، نبين أھميتھا في تمييز عقد الشركة عن الشيوع وعقد القرض مع 

  . عقد العملاًوأخيرا)شتراك في اBرباح  والجمعية 

 تقديم  ) يكفي لتكوين الشركة تعدد الشركاء،:تعريف نية المشاركة -٢٩

بد من ضرورة توافر نية  الحصص، والمشاركة في اBرباح والخسائر، وإنما )

إن عقد الشركة يتضمن اتحاد مصالح ويفترض البحث عن تحقيق . المشاركة

ن على وجه الخصوص تولد لدى الشركاء حالة نفسية اصيتان الخاالربح، وھات

 إغفال كل من المشرع وفي ظل. )٦٧(أو عقلية خاصة يطلق عليھا نية المشاركة

ن الفقه والقضاء إ لتعريف المقصود بنية المشاركة، ف)٦٨(المصرى والفرنسى

  . )٦٩(اجتھدا في توضيح معناھا والتي بدونھا ) تكون ھناك شركة

يجابى بھدف J إرادة الشركاء في التعاون ا:الفقه نية المشاركة بأنھايعرف 

وھذا التعاون، كما ھو واضح . )٧٠(جله الشركةأتحقيق الغرض الذى قامت من 

  .من ھذا التعريف، يجب أن تتوافر فيه عدة مواصفات

 يبذل أن، بمعنى )٧١(اًا وإراديً يكون إيجابيأنبد  فمن ناحية أولى، فھو )

الشريك كل ما في وسعه لتحقيق غرض الشركة، فعليه أ) ينظر إلى شركائه على 

ن يبتعد عن كل ما أالسراء والضراء، وأنھم منافسون وإنما بصفتھم شركاء له في 

 بعدم العمل في شركة منافسة أو ًمن شأنه اJضرار بمصلحة الشركة وذلك مث6

ا يقدم النقود ويظل بعد ذلك ساكنا إلى ًإفشاء أسرار شركته، فالشريك ليس مقرض

 يعمل في إطار الغرض أن يحل ميعاد استحقاق الفوائد، وإنما ھو شريك عليه أن

  .جله الشركة دون سكون وبروح الفريق مع باقى زم6ئهأشئت من الذى أن

 يكون على قدم المساواة، فكل شريك أن، فالتعاون يجب أخرىومن جھة 

 التي يتمتع بھا الشريك اNخر، فھو ليس عام6 يرتبط،  نفسھاالحقوقبيتمتع 

  .  بأحد الشركاء، بع6قة تبعيةمسواء بالشركة أ

تختلفان باخت6ف  تهوإيجابياميكية دور الشريك ولكن يجب م6حظة أن دين
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لية في ا فعوأكثرا ً وضوحأكثرفدور الشريك يكون . الشكل الذى تتخذه الشركة

 تقوم على ن اBولىBشركات اBشخاص عنه في شركات اBموال وذلك 

لى فالرغبة في التعاون وا)تحاد وقبول المخاطر تكون ا وبالت ا)عتبار الشخصى

نه يكون أكما . )٧٢( في شركات اBموال التي تقوم على ا)عتبار الماليأقوى منھا

الشركاء (لية لدى الشركاء الذين يشاركون في إدارة شئون الشركة ا فعأكثر

عنه لدى اBشخاص الذين تقتصر مھمتھم على تمويل الشركة ) المتضامنون

، أن ىأخركما يجب م6حظة، من جھة ). نوالشركاء الموص(بتقديم الحصص 

ن السلطات والحقوق التي يتمتع إالمساواة فيما بين الشركاء ليست مطلقة حيث 

ولكن عدم التطابق ھذا ) ينفي فكرة . )٧٣(بھا كل شريك ليست متطابقة

 أدنى من الحقوق التي يتمتع به جميع الشركاء  اً وذلك Bن ھناك حد)٧٤(المساواة

ك له حق مراقبة الشركة وله وتكون مرتبطة باكتساب صفة الشريك، فكل شري

في سبيل ذلك حق ا)ط6ع على دفاترھا وفحص حساباتھا، كما أن له حق 

  .لة مصدريھاءالتصويت ومناقشة القرارات ومسا

 المبحث الثالث

 ا�ركان الشكلية لعقد الشركة

Les conditions de forme de l'acte de la Société 

ركان الموضوعية العامة والخاصة  ) يكفي توافر اB: تمھيد وتقسيم-٣٠

لكى تحيا الشركة حياة قانونية صحيحة، وإنما يلزم إلى جانب ذلك قيام أركان 

 المؤسسون أو ن يعرف الشركاءأفمن الضرورى، من ناحية أولى، . شكلية

ومن ثم يلزم . ينضمون إلى الشركة في المستقبل، حقوقھم وواجباتھمسالذين 

ًحتى يلم كل شريك بما له وما عليه إلماما قائما على  )أو)(كتابة عقد الشركة 

سند كتابي يستطيع الرجوع إليه، بما يحويه من تفصي6ت، كلما دعت الحاجة 

 يتمكن أنن الغير الذى يتعامل مع الشركة يجب إومن ناحية ثانية، ف. إلى ذلك

بسھولة من ا)ط6ع على كل ما يخص الشركة من اسم وشكل وغرض 
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وللوصول إلى ھذا . لخإ ...ى مسئولية الشركاءة ومركز إدارة ومدورأسمال ومد

  ).اًثاني(الھدف فقد استلزم المشرع شھر عقد الشركة 

  :L'écrit   الكتابة-الركن الشكلى ا�ول

يجب " من القانون المدنى على ٥٠٧/١تنص المادة :  حتمية الكتابة-٣١

يكون باط6 كل ما يدخل أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإ) كان باط6، كذلك 

  .)٧٥("على العقد من تعدي6ت دون أن تستوفي الشكل الذى أفرغ فيه العقد

إن ھذا النص قاطع وصريح في اعتبار الكتابة ركنا من أركان عقد الشركة 

عقد . ى ركن من اBركان الموضوعية العامة أو الخاصةأمثله في ذلك مثل 

لفرنسى، يعد عقدا شكليا، إذ ) يكفي  امالشركة، سواء في القانون المصرى أ

فالكتابة ليست )زمة لZثبات فقط بحيث .  متطابقتينإرادتين)نعقاده مجرد ت6قى 

) يجوز إثبات عقد الشركة، في حالة إغفال كتابته، بما يقوم مقام الكتابة من يمين 

يحول دون أو إقرار، أو بالبينة والقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو وجد ما 

وكما ھو واضح . الحصول على دليل كتابى، وإنما ھي ضرورية )نعقاد الشركة

 فقط بالنسبة لعقد الشركة، بل ةن الكتابة ليست )زمإمن نص المادة المذكورة، ف

ھي حتمية لكل ما يدخل على عقد الشركة من تعدي6ت، فھذه اBخيرة يجب أن تتم 

و) يستثنى من ھذا الركن إ) . )٧٦(اBصلىلعقد الشركة  هنفسفي الشكل المقرر 

 من القانون التجارى ٦٣شركات المحاصة التجارية وذلك تطبيقا لنص المادة 

والتي ) تستلزم )نعقاد شركة المحاصة تحرير سند كتابى وتجيز إثباتھا بكافة 

ن عقد شركة المحاصة المدنية إوبمفھوم المخالفة لنص المادة المذكورة، ف. الطرق

  .  )٧٧( يخرج عن اBصل العام وھو ضرورة أن يكون مكتوبا)

 ويترتب على تخلف الكتابة، :La sanction جزاء تخلف الكتابة -٣٢

ا التعدي6ت التي ً، كما تبطل أيض)٧٨(وفقا للقانون المصرى، بط6ن عقد الشركة

فرغ فيه ابتداء العقد أيتم إدخالھا على العقد دون أن تستوفي الشكل الذى 

  ).  مدنى٥٠٧/١المادة (صلى Bا
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وي6حظ أن البط6ن المترتب على عدم الكتابة ھو بط6ن، كما سنرى فيما 

بعد، من نوع خاص إذ ) يجوز للشركاء ا)حتجاج به في مواجھة الغير، كما 

نه ) ينتج آثاره إ) من وقت الحكم بالبط6ن أثر رجعى، بمعنى أنه ليس له أ

  . وليس من وقت إبرام العقد

  ا للقانون الفرنسى، فغياب الكتابة ) يترتب عليه بط6ن ًأما طبق

 من التقنين المدنى الفرنسى لم تذكر تخلف كتابة ١٨٤٤/١٠ن المادة إالعقد حيث 

إن كل ما . )٧٩(ةعقد الشركة ضمن اBسباب التي تؤدى إلى بط6ن عقد الشرك

يترتب على عدم كتابة عقد الشركة وفقا لھذا القانون ھو عدم إمكانية قيد الشركة 

في سجل الشركات والتجارة، وتخلف القيد في ھذه السج6ت يؤدى إلى عدم 

ن الشركة التي لم يكتب إوبناء على ذلك ف. اكتساب الشركة الشخصية المعنوية

ية اعتبارية، فإذا ما باشرت الشركة نشاطھا ساسى لن تكون لھا شخصBنظامھا ا

  .)٨٠(Société de fait ذلك كانت شركة من خلق الواقع  منرغمبال

 والحكمة من استلزام :La finalité de l`écrit الحكمة من الكتابة -٣٣

كتابة عقد الشركة ھي رغبة المشرع في لفت نظر الشركاء إلى أھمية العمل 

بما ينطوى عليه ھذا العمل من تعريض ثرواتھم القانونى المقدمين عليه، 

،  كما أن عقد الشركة ھو السند المنشئ للشخصية المعنوية، )٨١(وسمعتھم للخطر

ا، و) أدل على ذلك من أن المشرع ًن ھذا السند يجب أن يكون مكتوبإومن ثم ف

، يضاف إلى ذلك أن الكتابة ترتبط )٨٢() يشترط كتابة عقد شركة المحاصة

اطا وثيقا بالركن الشكلى الثاني وھو الشھر، فالكتابة تعد بمثابة الخطوة ارتب

إن كتابة عقد الشركة أمر ضرورى لسد باب . )٨٣(اBولى في سبيل الشھر

 بين الشركاء الذين قد ) تساعدھم الذاكرة في استدعاء أالمنازعات التي قد تنش

لكتابة تسھل اJثبات في ، فا)٨٤(الحلول التي اتفقوا عليھا عند تكوين الشركة

  .)٨٥(الع6قة بين الشركاء بعضھم البعض

 على أنه تجب م6حظة أن :La forme de l'écrit شكل الكتابة - ٣٤
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لى فعقد الشركة ا لھا، وبالتاً معينًالمشرع استلزم فقط الكتابة ولم يستلزم شك6

لشكل الذى يتخذه ا، فالشركاء لھم الخيار في تحديد اًا أو رسميًيمكن أن يكون عرفي

و) يستثنى من ذلك إ) شركات المساھمة والتوصية باBسھم وذات . عقد الشركة

 ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٥ا لنص المادة ًالمسئولية المحدودة، فطبق

وكذلك الشركات . )٨٦(ا على التوقيعات فيهًا أو مصدقًيشترط أن يكون العقد رسمي

 من ٤/٢، إذ تتطلب المادة ١٩٩٧ لسنة ٨ستثمار رقم ا لقانون ا)ًالتي تنشأ وفق

القانون المذكور ضرورة أن يكون عقد ھذه الشركات رسميا أو مصدقا على 

  . ذات طبيعة مختلطةم  أموال أم كانت شركات أشخاص أأالتوقيعات فيه سواء 

وكأصل عام، لم يحدد المشرع البيانات التي :  البيانات الواجبة الكتابة-٣٥

أن يتضمنھا عقد الشركة، والمتبع في العمل ھو إدراج البيانات الجوھرية يجب 

 الشركاء ومركز إدارتھا وأسماءفي العقد، كبيان نوع الشركة وغرضھا ومدتھا 

 المديرين وسلطاتھم وأسماءمالھا ونوع حصة كل شريك ومقدارھا واسمھا ورأس

  . وقواعد توزيع اBرباح والخسائر

 من القانون رقم ١٥ھذا اBصل ونص في المادة وقد خرج المشرع على 

 على ضرورة أن يشتمل عقد شركات المساھمة والتوصية ١٩٨١ لسنة ١٥٩

البسيطة وذات المسئولية المحدودة على البيانات التي تحددھا ال6ئحة التنفيذية، 

 من ذات القانون على أن يصدر بقرار من الوزير ١٦كما نص في المادة 

  . عقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات المذكورة أو نظامھاالمختص نموذج ل

 لسنة ٨وإذا كانت الشركة خاضعة لقانون ضمانات وحوافز ا)ستثمار رقم 

ساسى يجب أن يتضمن أسماء اBطراف Bن عقد الشركة ونظامھا اإ، ف١٩٩٧

المتعاقدة والشكل القانونى للشركة واسمھا وموضوع نشاطھا ومدتھا ورأسمالھا 

نسب مشاركة اBطراف المصرية وغير المصرية ووسائل ا)كتتاب فيھا و

 من القانون المدنى ١٨٣٥وقد أوجبت المادة . ھموالتزامات وحقوق الشركاء

 على بيانات معينة ھي شكل ًا ومشتم6ًالفرنسى أن يكون نظام الشركة مكتوب
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س المال الشركة وغرضھا ومدتھا واسمھا ومركز إدارتھا الرئيسى ومقدار رأ

نه من اBفضل أوالواقع .  الشركةJدارةوحصة كل شريك والقواعد المنظمة 

ساسى، وعدم Bمنح الشركاء المؤسسين حرية عند تحرير عقد الشركة ونظامھا ا

وإذا كان العمل . تقيدھم بضرورة اشتمال ھذين المستندين على بيانات معينة

 ليھا اتفاقات المساھمين  يجرى على قيام الشركاء بتحرير اتفاقات يطلق ع

les pacte d`actionnaires يدونون فيھا ما ) يستطيعون تدوينه في عقد  

ساسى، إ) أن مثل ھذه ا)تفاقات يجب أ) تخالف النصوص Bالشركة ونظامھا ا

  . )٨٧(اNمرة في قانون الشركات

 La publicité:  الشھر-الركن الشكلى الثاني

 اBحتجاج بالشخصية المعنوية للشركة في Mمكان ضرورة الشھر -٣٦

إذا كانت الكتابة كافية لوجود : La nécessité de la publicité مواجھة الغير

الشركة فيما بين الشركاء، كما أنھا كافية )كتساب الشركة الشخصية المعنوية 

ن الشركاء لن يستطيعوا ا)حتجاج بوجود إ للغير، فأمسواء بالنسبة للشركاء 

ية المعنوية في مواجھة ھذا اBخير إ) بعد استيفاء إجراءات الشھر التي الشخص

   : من القانون المدنى بقولھا٥٠٦نص عليھا المشرع، وھذا ما تقرره  المادة 

تعتبر الشركة بمجرد تكوينھا شخصا اعتباريا ولكن ) يحتج بھذه الشخصية " 

  ".ھا القانون على الغير إ) بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقرر

إن شھر عقد الشركة عندئذ )زم ل6حتجاج بالشخصية القانونية للشركة 

  . )٨٨(على الغير

إذن الكتابة شرط أساسى لوجود الشركة فيما بين الشركاء، أما الشھر فيترتب 

  .عليه إمكانية ا)حتجاج بوجود الشركة كشخص معنوى في مواجھة الغير

والحكمة من استلزام : La finalité de la publicité  ھدف الشھر-٣٧

قدام على Jشھر عقد الشركة ھو إع6م الغير بوجود الشركة حتى يكون، قبل ا

مالھا ومسئولية ورأسالتعامل معھا، على بينة من طبيعة نشاطھا ومدتھا 
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 لمصلحة اًوإذا كان الشھر مقرر. )٨٩(الشركاء وسلطات المديرين ومسئولياتھم

Bخير الحق في أن يتمسك بوجود الشركة على الرغم من عدم الغير، فإن لھذا ا

، أن يحتج بعدم وجود  من ذلكاتخاذ إجراءات الشھر، كما أن له، على العكس

 من ٥٠٦/٢الشركة متى كانت له مصلحة في ذلك، وھذا ما تقرره المادة 

ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر "القانون المدنى بنصھا 

  ".رة أن يتمسك بشخصيتھاالمقر

 Jمكانا ًوإذا كان المشرع المدنى قد جعل من إتمام إجراءات النشر شرط

نه لم يوضح ھذه أا)حتجاج بشخصية الشركة القانونية في مواجھة الغير، إ) 

وعلى العكس من ذلك، فإن المشرع التجارى قد أوضح إجراءات . اJجراءات

 من التقنين ٤٩، ٤٨طة في المادتين شھر شركات التضامن والتوصية البسي

 ١٥٩ وما تليھا من ال6ئحة التنفيذية للقانون رقم ٧٥التجارى، كذلك فإن المادة 

 قد بينت إجراءات شھر ونشر شركات المساھمة والتوصية باBسھم ١٩٨١لسنة 

 من التقنين التجارى على عدم ٦٤وقد نصت المادة . وذات المسئولية المحدودة

تباع إجراءات الشھر المقررة في الشركات اBخرى ات المحاصة بالتزام شركا

وفيما عدا ھذا النوع اBخير من الشركات، فإن . لعدم تمتعھا بالشخصية القانونية

الشركات التجارية الباقية تخضع لنوع آخر من إجراءات الشھر وھو القيد في 

 الخاص ١٩٧٦ة  لسن٣٤ من القانون رقم ٢السجل التجارى تطبيقا لنص المادة 

نفصل الحديث عن ھذه اJجراءات عند الك6م عن اBشكال سو. بالسجل التجارى

  .القانونية للشركات التجارية

  المبحث الرابع

  ثار تخلف أو تعيب أركان عقد الشركةآ

 ) La nullité البطPن( 

العامة (  يترتب على تخلف أحد اBركان الموضوعية : تمھيد وتقسيم-٣٨

وھذا البط6ن .  أو الشكلية، كقاعدة عامة، بط6ن عقد الشركة)أو الخاصة
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، فھو يكون تهوأھمي يختلف نوعه وأھميته بحسب نوع الركن الغائب أو المتخلف

ه، عدم مشروعية ئ في حالة انعدام أھلية أحد الشركاء أو رضاً)أو)(مطلقا 

شاركة، وقد المحل أو السبب، انتفاء التعدد، عدم تقديم الحصص، تخلف نية الم

ص أھلية أحد الشركاء أو تعيب  في حالتي نق)اًثاني( ا ًيكون البط6ن نسبي

 إذا تخلف أحد اBركان )اًثالث( فھو قد يكون من نوع خاص اًوأخيره، ئرضا

  . الكتابة والشھر: الشكلية

 من نوع خاص، فالحكم به يؤدى إلى ما أً نسبيما أًكان البط6ن مطلقأوسواء 

ركة وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليھا قبل التعاقد، زوال عقد الش

نه لما كان تطبيق ھذا اBثر الرجعى في أعلى . وھذا ھو اBثر الرجعى للبط6ن

 بالغة تلحق بالغير الذى وأضرارمجال الشركات سيؤدى إلى نتائج خطيرة 

نظرية الشركة ن القضاء مؤيد ومدعوم من الفقه قد ابتدع إتعامل مع الشركة، ف

  . للحد من اBثر الرجعى للبط6ن) اًرابع(Société de fait الفعلية  

Bن المطلق -ًأوPت البطBحا:La nullité absolue  

 والبط6ن المطلق ھو البط6ن :Définition تعريف البطPن المطلق -٣٩

الذى يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به، و) تلحقه اJجازة، وللمحكمة أن 

  .قضى به من تلقاء نفسھا متى تحققت من توافر شروطهت

ويترتب البط6ن المطلق، كما قلنا حا)، إذا :  حاBت البطPن المطلق-٤٠

وبناء على ذلك . تخلف أحد اBركان الموضوعية العامة أو الخاصة لعقد الشركة

  : الحا)ت اNتيةىحدإ تيكون البط6ن مطلقا إذا تحقق

برم أ وتكون اBھلية معدومة إذا L'incapacité: و الرضا انعدام ا�ھلية أ- ١

عقد الشركة صبى غير مميز أى الذى لم يبلغ السابعة أو مجنون أو معتوه بشرط 

أن يكون إبرام عقد الشركة قد تم بعد تسجيل قرار الحجر على المجنون أو المعتوه، 

لعته شائعة وقت أما قبل ذلك فيشترط لوقوع البط6ن أن تكون حالة الجنون أو ا

ويكون ).  من القانون المدنى١١٤مادة (العقد أو كان الطرف اNخر على بينة منھا 
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  .  Jكراه يعدم ا)ختيارأكثرا إذا تعرض شريك أو ًالرضا معدوم

ففي مثل ھذه الحا)ت يقع عقد الشركة باط6 بط6نا مطلقا، فيجوز لكل ذى 

لذى تعامل مع الشركة قبل الحكم أحد الشركاء أو الغير ا(مصلحة التمسك به 

 سنة من تاريخ إبرام العقد، فإذا انقضت ھذه المدة، ةخ6ل خمس عشر) بالبط6ن

برم عقد الشركة أامتنع رفع دعوى البط6ن دون إمكانية الدفع بالبط6ن، فلو 

 عشر عاما ورفع أحد دائنى الشركة دعوى ةمجنون، ثم مضى على ذلك خمس

ا إلى العقد الباطل، ف6 يجوز للمدعى عليه رفع ًله استناديطالب بمقتضاھا بدين 

  .)٩٠(دعوى ببط6ن العقد، وإنما له أن يدفع به في ذات الدعوى

  فيقع عقد :L'illiciété ou immoralité  )٩١( عدم مشروعية المحل- ٢

ا إذا كان محل العقد أو سببه غير مشروع  على ًا مطلقً بط6نًالشركة باط6

ومن أمثلة . )٩٢( هوسبب سابق بيانه عند الك6م عن محل عقد الشركةالتفصيل ال

عدم المشروعية ھذه تكوين الشركة بقصد ا)تجار في المخدرات أو إدارة منازل 

للدعارة أو لعب القمار أو القيام ببعض المشروعات ا)قتصادية الممنوع على 

لمسئولية المحدودة ا القيام بھا ومثالھا ممارسة الشركة ذات اًالشركة قانون

ففي مثل ھذه الحا)ت يبطل العقد . مين أو البنوك، كما سبق وذكرناألعمليات الت

  . ويعتبر كأن لم يكن

ن المشرع إ قلنا فيما سبق :L`absence de pluralité  انتفاء التعدد- ٣

 ً، وعلى ذلك يعد عقد الشركة باط6أكثريشترط لقيام الشركة توافر شريكين أو 

ا إذا ثبت أن الشركة تقوم على شريك واحد وما وجود الشركاء ً مطلقاًبط6ن

 مشروع فردي في الحقيقة، كذلك تبطل الشركة إذا تطلب JخفاءاNخرين إ) 

ا أدنى من الشركاء ) يجوز تكوين الشركة إ) بتوافره، كما ھو الحال ًالمشرع حد

 أ) ١٩٨١ لسنة ١٥٩  من القانون رقم٨في شركات المساھمة إذ تستلزم المادة 

وي6حظ أن البط6ن يترتب فقط في . يقل عدد الشركاء المؤسسين فيھا عن ث6ثة

ن، ثم انتفي التعدد بعد ذلك يبرم العقد بين شريكأحالة انتفاء التعدد ابتداء، فإذا ما 

  أثناء حياة الشركة بوفاة أحد الشركاء أو أيلولة حصته إلى الشريك اNخر، فھنا 
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                                          .                أسباب انقضائھاوإنما بصدد شركة توافر أحد   صدد بط6ن،) نكون ب

يلتزم كل   L'absence de fonds commun:   عدم تقديم الحصص- ٤

نع عن تنفيذ التزامه أو تأخر، تشريك بتقديم حصة من مال أو عمل، فإذا ام

ا على الوفاء بالتزامه، و) يعد امتناع الشريك أو تأخره في ًنفللشركة إجباره قانو

ولكن إذا كانت . ا يبرر بط6ن عقد الشركةًتقديم الحصة التي التزم بھا سبب

الشركة تقوم على ھذه الحصة، كما لو تأسست الشركة )ستغ6ل ع6مة تجارية 

ديم حصته،  وامتنع الشريك عن تقأو براءة اختراع أو رسم أو نموذج صناعى،

 حيث يرتبط محل ،ن ھذا ا)متناع يؤدى إلى بط6ن الشركة )ستحالة محلھاإف

  . )٩٣(عقد الشركة في ھذه الحالة بمحل التزام الشريك

إن انتفاء  :L'absence d'affectio societatis انتفاء نية المشاركة- ٥

كة نية المشاركة، كعدم تقديم الحصص، ) يؤدى فقط إلى بط6ن عقد الشر

ن تعدد الشركاء إفحسب وإنما يؤدى إلى انتفاء الشركة ذاتھا، فكما قلنا من قبل 

وتقديم الحصص ھي من اBركان الموضوعية الخاصة التي يجب توافرھا لكى 

ا على ذلك، فإذا تضمن عقد الشركة شرط أسد ًوترتيب. اًينشأ عقد الشركة صحيح

، كان عقد اً واحداً تضم إ) شريكن الشركة في الحقيقة )إأو إذا ثبتت صوريته و

  .)٩٤(الشركة بط6نا مطلقا

 La nullité relative: حاBت البطPن النسبى -ًثانيا

 والبط6ن النسبى ھو البط6ن الذى يوجد : تعريف البطPن النسبى-٤١

ا وينتج كل آثاره القانونية، إنما يكون لمن شرع البط6ن ًمعه العقد قانون

إبطال العقد، فإذا حدث ذلك وحكم بالبط6ن زال العقد بأثر لمصلحته أن يطلب 

  . )٩٥(ا سواءًا مطلقًن لم يكن، فيصبح ھو والعقد الباطل بط6نأ كوأصبحرجعى 

ا إذا ًا نسبيً بط6نً يعتبر عقد الشركة باط6: حاBت البطPن النسبى-٤٢

تدليس، أو لحق رضا أحد الشركاء عيبا من عيوب اJرادة كالغلط واJكراه وال

ى بلغ السابعة من عمره ولكنه أإذا صدر ھذا الرضا من شخص ناقص اBھلية 
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ا في ًا نسبيً بط6نً على ذلك يكون عقد الشركة باط6ًوبناء. لم يبلغ سن الرشد

  : الحا)ت اNتية

 وھنا :Les vices de consentement  تعيب رضا أحد الشركاء- ١

ن يتمسك وحده بالبط6ن خ6ل ث6ث يجوز للشريك الذى شاب رضاءه عيب أ

و الذى ينقطع فيه سنوات تبدأ من الوقت الذى ينكشف فيه الغلط أو التدليس أ

ه أن يتمسك باJبطال إذا ؤى حال ) يجوز لمن تعيب رضاأاJكراه، وعلى 

فإذا تمسك ).  مدنى١٤٠المادة (انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد 

غلط أو تدليس بالبط6ن قبل فوات ھذه المواعيد وحكم المكره أو الواقع في ال

بالبط6ن، ترتبت كل آثار البط6ن بالنسبة لھذا الشخص وحده، فتزول عنه صفة 

  . الشريك، يلتزم برد اBرباح التي قبضھا ويسترد الحصة التي قدمھا

ثر بالنسبة لباقى الشركاء، فتستمر الشركة بالنسبة أى أو) يكون للبط6ن 

صحيحة، وذلك إذا كنا بصدد شركة أموال والتي ) يكون فيھا لشخصية لھم 

ى اعتبار، فھي شركات تقوم على ا)عتبار المالي، ومن ثم لن يضر أالشريك 

 ھذا أسھمرح طباقى الشركاء دخول شريك جديد مكان ناقص اBھلية بعد إعادة 

ثر أن إفأما بالنسبة لشركات اBشخاص، . اBخير على الجمھور ل6كتتاب

ن ھذا النوع من الشركات يقوم على Bالبط6ن يمتد إلى عقد الشركة كله، وذلك 

ا)عتبار الشخصى، فكل شريك لم يوافق على ا)نضمام إلى الشركة إ) بسبب 

 عقد الشركة بالنسبة أبطلومن ثم فإذا . وجود شركاء بذواتھم عددا وصفة

ب إجبار باقى الشركاء على  من الصعوأصبح انھار ا)عتبار الشخصى Bحدھم

  .اًا)ستمرار في الشركة مع شريك ) يعرفون عنه شيئ

وي6حظ أن الرضا الصورى، وھو الذى قد ينصب على طبيعة العقد أو 

، )٩٦( الشركاء يؤدى إلى البط6نBحدشخص أحد الشركاء، مثل الرضا المعيب 

ة للمتعاقدين، فللغير له لكن مع التفرقة بين آثار الصورية بالنسبة للغير وبالنسب

أن يتمسك با)تفاق الظاھر أو الخفي، في حين أن الذى يحكم الع6قة فيما بين 

  . المتعاقدين بحسب اBصل ھو ا)تفاق الخفي
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ن البط6ن ھنا أيضا نسبى، فيكون لناقص اBھلية، وB:  نقص ا�ھلية- ٢

 الرشد، وحده التمسك الذى كما قلنا حا) بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ بعد سن

 الغفلة بعد تسجيل قرار ىيأخذ حكم الصبى المميز السفيه وذو. بالبط6ن

ويسقط الحق في التمسك بالبط6ن بمضى ث6ث سنوات من يوم . )٩٧(الحجر

ى حال يسقط الحق في التمسك بالبط6ن أزوال سبب نقص اBھلية، وعلى 

ق ھنا ما قلنا بالنسبة طبوين. بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد

  .  أحد الشركاء من حيث آثار البط6نلتعيب رضا

  :البطPن من نوع خاص - ثالثا

 وھذا البط6ن خاص بعقد الشركة فقط، وھو :Définition تعريف -٤٣

ليس بالبط6ن المطلق و) بالبط6ن النسبى، وإنما ھو مجموعة قواعد خاصة 

  . )٩٨(ظرية البط6نتتضمن تحويرا في اBحكام العامة لن

ويترتب ھذا البط6ن في حالتي :  حاBت البطPن من نوع خاص-٤٤

  : لىاتخلف كتابة أو شھر عقد الشركة وذلك على التفصيل الت

 من القانون ٥٠٧/١بصريح نص المادة  :جزاء عدم كتابة عقد الشركة - ١

دخالھا عليه، ن جزاء عدم كتابة عقد الشركة أو التعدي6ت التي يتم إإالمدنى، ف

وھذا البط6ن ھو بط6ن من نوع خاص . كما أوضحنا فيما سبق، ھو البط6ن

Bثر فيما بين أركاء قبل الغير، و) يكون له من نه ) يجوز أن يحتج به الش

 ٥٠٧مادة ( إ) من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبط6ن أنفسھمالشركاء 

حه عن طريق القيام أو إتمام يضاف إلى ذلك أن البط6ن يمكن تصحي). مدنى

 عقد الشركة بعد أن كان اJجراء الشكلى الذى يتطلبه القانون، كما لو تمت كتابة

غه في ورقة رسمية، كما ھو افرإفرغ العقد الذى يتطلب القانون و أشفاھة، أ

ات المسئولية المحدودة، بد) الحال في شركات المساھمة والتوصية البسيطة وذ

  . رقة عرفيةغه في وافرإمن 

فھو من جھة أولى، ) يجوز للشركاء التمسك به في مواجھة الغير، وذلك 
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حتى ) نعطى الشركاء فرصة ا)ستفادة من  تقصيرھم وذلك للوصول إلى 

وعلى ذلك إذا كان الغير . )٩٩(التحلل من التزامات الشركة في مواجھة الغير

  اء بدفع الثمن، ثر إبرام عقد بيع مع الشركة، قد طالب الشركإعلى 

. ف6 يستطيعون الدفع في مواجھته ببط6ن الشركة وذلك لعدم الوفاء بالثمن

يجوز للشركاء التمسك بالبط6ن فيما بينھم، كما من ذلك ولكن على العكس 

وبناء على ذلك، فلو أن الغير، في المثال . يجوز للغير التمسك به في مواجھتھم

ثمن، وطالبه الشركاء به، فله أن يدفع ، ھو مدين للشركة بالهنفس السابق

نه إذا كان أحد الشركاء لم يقدم حصته، وطالبه أحد أكما . مطالبتھم بالبط6ن

  .  الشركاء أو كلھم، فله أن يدفع ذلك ببط6ن عقد الشركة

 ، إذا طلب أحد الشركاء بط6ن عقد الشركة، وقضت بهأخرىومن جھة 

   من وقت طلبه، ومعنى ذلك أن البط6ن المحكمة، ف6 يحدث البط6ن أثره إ)

رتب أثره إ) بالنسبة لiثار التي تترتب على العقد في المستقبل، فيجب ت) ي

ن البط6ن إ. عندئذ حل الشركة وتصفيتھا وقسمة موجوداتھا فيما بين الشركاء

المترتب على عدم كتابة عقد الشركة ) يتناول إذن اNثار التي أنتجھا العقد قبل 

أما إذا . ًلحكم بالبط6ن، فقبل ذلك تعد الشركة صحيحة وقائمة قانونا ) فع6ا

ن آثار إى الغير، فأقضى بالبط6ن بناء على طلب أحد المتعاملين مع الشركة، 

البط6ن ) تقتصر فقط على مستقبل العقد، كما ھو الحال عند طلب البط6ن من 

 Bحدطلب أحد الدائنين الشخصيين ا ماضيه، فلو ًأحد الشركاء، وإنما يشمل أيض

 للتنفيذ عليھا واستيفاء حقه منھا، وكان قد قضى هالشركاء، استرداد حصة مدين

بالبط6ن لعدم الكتابة، وجب اعتبار الحصة موضوع المطالبة وكأنھا لم تخرج 

ولكن تجب م6حظة أن الشركة تظل ھنا قائمة فيما بين . أص6 من ذمة صاحبھا

وما ينطبق على العقد ينطبق . ترة ما بين تكوينھا والحكم ببط6نھاالشركاء في الف

على التعدي6ت التي يتم إدخالھا عليه، فكما أن العقد يجب أن يكون مكتوبا، 

، وإ) كانت التعدي6ت وحدھا باطلة دون )١٠٠(يجب أن تكون تعدي6ته مكتوبة

ك بالبط6ن في ، وھنا ) يجوز للشركاء التمس)١٠١(العقد الذى يظل صحيحا
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مواجھة الغير، وإنما يجوز لھذا اBخير أن يتمسك به في مواجھتھم، كما أن 

للشركاء التمسك به فيما بينھم، وإذا طلب أحدھم  أو جميعھم بط6ن التعديل لعدم 

  . كتابته، ف6 ينتج البط6ن أثره إ) من وقت طلبه

كة يمكن تصحيحه ، فإن البط6ن المترتب على عدم كتابة عقد الشروأخيرا

ولكن يشترط لكى . باستكمال اJجراء الشكلى الذى يتطلبه القانون وھو كتابة العقد

ينتج التصحيح أثره أن يتم قبل صدور الحكم بالبط6ن، وعلى ذلك، يمكن للشركاء 

 يقدر أن للقاضى منح يوإذا كان ھناك رأ.  دعوى البط6نكتابة عقد الشركة بعد رفع

 آخر ينكر ھذا الحق على ًيان ھناك رأإ، ف)١٠٢(حيح العقد بكتابتهالشركاء مھلة لتص

أساس أن سلطة القاضى في الحكم بالبط6ن ليست سلطة تقديرية وإنما يجب عليه 

والواقع أن الراى اBول ھو اBجدر بالتأييد . )١٠٣(الحكم به إذا ما توافرت شروطه

ن عقد شركات نفسه من تجنب بط6وذلك )تفاقه مع السياسة التي بنى عليھا تشريع ال

نه إذا كنا قد اعترفنا للشركاء بمكنة التصحيح، فمن باب أالشركة حماية للغير، كما 

  . القاضى لمساعدتھم على إجراء التصحيحأولى يجب أن نوسع من سلطات

 وھذا الجزاء يختلف في القانون التجارى : جزاء عدم شھر عقد الشركة- ٢

 فالمشرع التجارى يرتب البط6ن كجزاء على عدم شھر عنه في القانون المدنى،

 وھو أيضا بط6ن من نوع خاص، أما المشرع المدنى فيقرر عدم ،عقد الشركة

 ٥٠٦مادة (إمكانية ا)حتجاج بالشخص المعنوى غير المشھر في مواجھة الغير 

  . وسنتناول البط6ن لعدم الشھر عند الك6م عن أنواع الشركات). مدنى

 La société de fait: نظرية الشركة الفعلية -ًرابعا

لشركة الفعلية، نرى لZلمام باBبعاد القانونية لنظرية ا:  تمھيد وتقسيم-٤٥

 بتعريفھا ثم نميزھا عن نظرية الشركة من خلق الواقع، فإذا ما فرغنا من أدبنأن 

  لى مبرراتھا، والحا)ت التي تنطبق فيھا وتلك التي اذلك نعرض على التو

  . نستعرض آثارھا القانونيةوأخيرا) تنطبق فيھا، 

رأينا فيما سبق أن : Définition تعريف نظرية الشركة الفعلية -٤٦



٤٣  الشركات التجارية

تخلف أحد أركان عقد الشركة يترتب عليه بط6ن العقد أو إبطاله أو خضوعه 

وأيا . لمتخلفإلى البط6ن الخاص،وذلك كله بحسب نوع الركن المتعيب أو ا

ن الشركاء، يعودون، وفقا للقاعدة العامة المقررة في المادة إن، فكان نوع البط6

 مدنى، إلى الحالة التي كانوا عليھا قبل التعاقد، فيسترد كل شريك حصته ١٤٢

ولما  . لفكرة اBثر الرجعى للبط6ناًوتعد الشركة كأن لم تكن أص6، وھذا تطبيق

بالواقع الذى عاشته  تصطدم étroactivitéكانت ھذه الرجعية ا)فتراضية 

عت إلى الشركة ودخلت فيه بتعام6ت وتصرفات قانونية مع الغير، فاشترت وبا

 ودائنة إلى رابع، ة، وأصبحت مدينردت إلى ثالثھذا، واقترضت من ذاك، و

 مدنى، بتقرير عدم سريان ٥٠٧لخ، فقد تدخل المشرع، بمقتضى نص المادة إ

شركة في مواجھة الغير، ومنع الشركاء البط6ن المترتب على عدم كتابة عقد ال

ا ًمن الدفع به، واعترف بقيام العقد حتى في الع6قة بين الشركاء ما دام أن أحد

وبمعنى آخر فھذا النص يقرر عدم جواز ا)حتجاج . منھم لم يتمسك بالبط6ن

ثر رجعى فيما بين أى أنه ) يترتب عليه أبھذا البط6ن على الغير، كما 

ثر البط6ن، الناتج عن عدم كتابة ألمشرع قصر، طبقا لھذا النص، فا. الشركاء

العقد، فيما بين الشركاء على مستقبل الشركة دون ماضيھا، بحيث تعتبر الشركة 

  . ا، في الفترة ما بين تكوينھا والحكم ببط6نھاً ) قانونًصحيحة وقائمة فع6

  لذى تشمله  اهنفس ويذكر أن ھذا النص، كما ھو واضح، يقرر الجزاء

 من القانون التجارى بخصوص عدم شھر عقد الشركة، وھو عدم ٥٣المادة 

  . ا)حتجاج بالبط6ن في مواجھة الغير

خذ بنظرية الشركة أما ھو جدير بالم6حظة أن المشرع الفرنسى قد مو

 من القانون المدنى عندما قرر أن بط6ن ١٨٤٤/١٥الفعلية بموجب نص المادة 

 تقريره، يضع نھاية لتنفيذ عقد الشركة بالنسبة للمستقبل دون عقد الشركة، عند

 المترتبة على الحكم بحل ھانفس ن الحكم بالبط6ن ينتج اNثارأالماضى، و

، ٣٦٨خذ المشرع الفرنسى بالنظرية أيضا بمقتضى المادتين أ، و)١٠٤(الشركة

، حيث نص على أن تتم ١٩٦٦ من قانون الشركات الفرنسى الصادر ٣٦٩



٤٤  الشركات التجارية

ساسى، Bا للشروط الواردة في نظامھا اًفية الشركة التي يقضى ببط6نھا وفقتص

  . غيار حسنى النيةBو) يجوز للشركة و) للشركاء التمسك بالبط6ن في مواجھة ا

من :  تمييز نظرية الشركة الفعلية عن نظرية الشركة من خلق الواقع-٤٧

 الشركة من خلق الواقعال6زم والمفيد التمييز بين ھذه النظرية ونظرية 

a la société créée de fait)١٠٦(،)١٠٥( .  

والشركة من خلق الواقع ھي الشركة التي توجد عندما يتجمع عدد من 

اBشخاص لتنفيذ مشروع معين ويتصرفون في الواقع كالشركاء تماما دون أن 

 ونظرية الشركة من خلق. )١٠٧(يقصدوا أو يعبروا أو يعلنوا عن تكوين شركة

الواقع يشترط لتطبيقھا، وفقا لمحكمة النقض الفرنسية، توافر عناصر الشركة 

وعلى . )١٠٨(وھي نية المشاركة وتقديم الحصص والمشاركة في اBرباح والخسائر

خذ بنظرية الشركة من خلق أن المشرع الفرنسى قد إعكس المشرع المصرى، ف

، وقرر بمقتضى المادة ١٩٧٨ يناير لسنة ٤الواقع بموجب القانون الصادر في 

  .  مدنى تطبيق أحكام شركات المحاصة على الشركات من خلق الواقع١٨٧٣

ن اBولى قد إعن الشركة من خلق الواقع من حيث وتختلف الشركة الفعلية 

برموا فيما بينھم العقد ولكن لعدم كتابة ھذا أقصد الشركاء فيھا تكوين شركة و

ن إرادة الشركاء لم تتجه إط6قا إلى إنية ف أبطلت الشركة، أما في الثااBخير

تكوين شركة، ولكن مي6د ھذه الشركة ناتج عن تصرف اBشخاص في الواقع 

  . )١٠٩( إلى وجود ھذه الشركةهفتصرف الشركاء ھو الذى أدى وحدكشركاء، 

ا Bن الشركات من خلق الواقع تتمخض عن تصرف أشخاص ًونظر

ھا في مشروع ما )قتسام ما قد ينشأ عن يجمعون أموالھم وجھودھم )ستغ6ل

 من أشكال شركات اBشخاص وعلى ًا ما تأخذ شك6ًذلك من أرباح، فإنھا دائم

 أما الشركات ،Les sociétés en nom collectif اBخص شركات التضامن 

ونظرا . )١١٠(الفعلية فيمكن أن تأخذ أحد اBشكال الستة التي نص عليھا المشرع

ن إ التشريعى للشركات من خلق الواقع في القانون المصرى فلغياب التنظيم



٤٥  الشركات التجارية

تصفيتھا تتم وفقا للقواعد العامة للشركات، أما في القانون الفرنسى فقواعد 

  .)١١١(تصفية شركة المحاصة ھي التي تنطبق

 Les justifications de la مبررات تقرير نظرية الشركة الفعلية -٤٨

théorie de la société de fait:  ،وقد قرر المشرع، مؤيدا من الفقه والقضاء

، فمن غير الجائز مباغتة L'apparenceھذه النظرية لحماية اBوضاع الظاھرة 

نه أا ًبرم معھا تصرفات قانونية مطمئنأ، الذى تعامل مع الشركة وأتهومفاج الغير

ت ، بمحو كل اNثار القانونية للتصرفاىيتعامل مع كيان قانونى أو مع كائن ح

وإذا كان اBثر . هوإنكار التي أبرمھا مع الشركة عن طريق اغتيال وجودھا

ثر للعقد الذى تمخضت عنه الشركة في أ على محو كل اًالرجعى للبط6ن قادر

في ه ومحوالماضى والمستقبل فھو ليس باستطاعته إزالة الوجود الفعلى للشركة 

) يمكن محوه ورفعه من الوجود الفترة ما بين تكوينھا والحكم ببط6نھا، فالواقع 

ن إ. )١١٢(بمقتضى مجاز خالص كذلك الذى تتأسس عليه نظرية الشركة الفعلية

العدالة تأبى أن تتعامل الشركة مع الغير وتصبح مدينة أو دائنة بمقتضى 

تى بعد ذلك ونطبق اBثر الرجعى للبط6ن أتصرفات أبرمتھا مع ھذا اBخير ثم ن

 لحقوق الشركة اًتصرفات، إن في ذلك، و) شك، إھدارثر لھذه الأفنزيل كل 

نه ألحكم بالبط6ن، ومن شغيار الذين تعاملوا معھا في الفترة السابقة على اBوا

  . عدم استقرار اBوضاع القانونية

ونظرية الشركة الفعلية ) تنطبق في :  حاBت عدم انطباق النظرية-٤٩

  : اBحوال اNتية

 لم تباشر الشركة نشاطھا بالفعل في الفترة ما بين  إذا: الحالة ا�ولى- 

تكوينھا والحكم ببط6نھا، وذلك بالدخول مع الغير في تصرفات قانونية 

ف6 مجال لتطبيق ھذه النظرية . أصبحت الشركة بمقتضاه دائنة أو مدينة

ا خ6ل الفترة المذكورة، فعندئذ ًا فعليًإذا لم تكن الشركة قد مارست نشاط

للشركة وجود واقعى و) يكون ھناك ضرر من تطبيق اBثر ) يكون 

لى لم تدخل في االرجعى للبط6ن، فالشركة لم تمارس نشاطا، وبالت



٤٦  الشركات التجارية

نه يجوز إثبات الشركة الفعلية واBنشطة أوي6حظ . تعام6ت مع الغير

التي مارستھا قبل الحكم بالبط6ن بكافة طرق اJثبات بما في ذلك البينة و 

 اBنشطة يعد من الوقائع المادية التي يجوز ھذهن إثبات Bلك القرائن، وذ

إقامة الدليل عليھا بكافة طرق اJثبات، وذلك ھو ما تقرره محكمة النقض 

 المتعاقدين إلى الحالة وإعادةإن تصفية الشركة الباطلة " المصرية بقولھا 

ن إت، ووز إثباتھا بكافة طرق اJثباالتي كانوا عليھا ھي واقعة مادية يج

  . )١١٣( ھذه الواقعةJثباتلمحكمة الموضوع أن تلجأ إلى سماع الشھود 

 البط6ن المؤسس على عدم مشروعية الغرض من إنشاء : الحالة الثانية-

الشركة، كما لو تأسست الشركة، كما قلنا من قبل، ل6تجار في 

المخدرات أو Jدارة بيوت للدعارة أو لعب القمار، فا)عتراف بوجود 

الشركة فع6 قبل الحكم بالبط6ن في مثل ھذه اBحوال، يعد أو يتضمن 

  . )١١٤(ا)عتراف بالغرض غير المشروع، وھو ما ) يجوز

البط6ن المؤسس على عدم توافر أحد اBركان الموضوعية  :الحالة الثالثة - 

 الخاصة، كما إذا لم تتوافر نية المشاركة، أو اتفق على أ) يقدم أحد الشركاء

ا من شروط اBسد يستأثر ًحصة من مال أو عمل، أو يتضمن العقد شرط

 كلية من المشاركة في الخسائر، ىبمقتضاه أحدھم بكل اBرباح أو يعف

فتخلف أحد ھذه اBركان يترتب عليه نفي فكرة الشركة ذاتھا، ف6 تكون 

  . قانوناأوالشركة موجودة ) فع6 

وعلى العكس من ذلك، تنطبق : علية حاBت انطباق نظرية الشركة الف-٥٠

  : نظرية الشركة الفعلية في الحا)ت اNتية

  .    البط6ن المؤسس على عدم كتابة عقد الشركة:الحالة ا�ولى

 البط6ن الناجم عن عدم شھر عقد الشركة، وذلك تأسيسا، :الحالة الثانية

لوجود الفعلى  من القانون التجارى، التي تؤيد ا٥٣كما قلنا، على نص المادة 

إذا " للشركة في الفترة ما بين تكوين الشركة والحكم بالبط6ن، بنصھا على 



٤٧  الشركات التجارية

حكم بالبط6ن يتبع في تسوية حقوق الشركاء وفي اBعمال التي حصلت قبل 

  ".   طلبه نص المشارطة التي حكم ببط6نھا

اه  البط6ن القائم على نقص أھلية أحد الشركاء أو تعيب رض:الحالة الثالثة

بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغ6ل، إذ تنھار الشركة، كما ھو الحال في 

ن لم تكن بالنسبة للشريك ناقص اBھلية أو من أشركات اBشخاص، وتعد ك

 فع6 في الفترة ةلباقى الشركاء فتعد الشركة موجودتعيبت إرادته، أما بالنسبة 

  . )١١٥(الواقعة بين تكوينھا والحكم ببط6نھا

 تنطبق نظرية الشركة الفعلية في حالة الحكم ببط6ن وأخيرا :الة الرابعةالح

الشركة بسبب تخلف الشروط الخاصة في نوع معين من أنواع الشركات، ومثال 

ذلك عدد الشركاء في شركات المساھمة الذى يجب أ) يقل عن ث6ثة شركاء 

 خمسين لى يزيد عمؤسسين، وفي الشركات ذات المسئولية المحدودة الذى يلزم أ)

 المال في الشركات المساھمة سواء رأسشريكا، وكذلك الشروط المتعلقة بمقدار 

 المغلق وفق ما سنرى عند دراسة ھذا النوع من أنواع مذات ا)كتتاب العام أ

نه من غير المتصور قيام شركة فعلية بعد أنه تجب م6حظة أعلى . الشركات

، وذلك ١٩٨١ لسنة ١٥٩اضعة للقانون رقم إتمام إجراءات تأسيس الشركات الخ

 من ھذا القانون من عدم جواز الطعن ٢٣ا على ما تنص عليه المادة ًتأسيس

س  الشركات بسبب مخالفة القواعد الخاصة بإجراءات التأسيھذهى من أببط6ن 

Bساسى في السجل التجارىبعد شھر عقد الشركة ونظامھا ا .  

 ويترتب على وجود الشركة :لشركة الفعلية اRثار القانونية لنظرية ا-٥١

  : فعليا في الفترة ما بين تكوينھا والحكم ببط6نھا آثار عدة أھمھا

، ومن ثم يجوز شھر إف6سھا إذا )١١٦(احتفاظ الشركة بشخصيتھا المعنوية - 

 سواء نشأت ھذه الديون قبل الحكم )١١٧( ديونھا التجاريةدفعما توقفت عن 

 بمجرد ى، كما تحل الشركة وتصف)١١٨(عملية التصفية أثناء مبالبط6ن أ

المنصوص صدور الحكم بالبط6ن، على أن تنطبق على التصفية اBحكام 

  .   )١١٩(عليھا في عقد تأسيس الشركة على الرغم من الحكم ببط6نه



٤٨  الشركات التجارية

تعد الحقوق وا)لتزامات الناشئة عن التصرفات التي أبرمتھا الشركة مع  -

ھا والحكم ببط6نھا سواء فيما ئ في الفترة ما بين إنشاةوصحيحالغير قائمة 

  . بالنسبة للغيرمبين الشركاء بعضھم البعض أ

تخضع الشركة الفعلية كما يخضع الشركاء فيھا لضريبة اBرباح التجارية  - 

  .ًوالصناعية، كما يجوز، كما قلنا حا)، إثبات الشركة الفعلية بكافة طرق اJثبات

الح الغير، فتمسك بعضھم بالبط6ن والبعض اNخر وإذا تعارضت مص - 

 .نه اBصلBبالوجود الفعلى للشركة، فھنا تغلب مصلحة من يتمسك بالبط6ن، 



٤٩  الشركات التجارية

  ا�ولملخص الفصل   

 : الموضوعية منھاواBركان شكلية، وأركان موضوعية أركانللشركة 

 ومنھا ا والمحل والسبب،ض الموضوعية العامة والتي تتمثل في الراBركان

 الموضوعية الخاصة والتي تتجسد في تعدد الشركاء، تقديم الحصص، اBركان

  . الشكلية فھي الكتابة والشھرركاناB أما.  والخسائر، نية المشاركةاBرباحاقتسام 

 الموضوعية اBركان أو الموضوعية العامة اBركانحد أ تعيب أووإذا تخلف 

 كانت أو اBھليةحد الشركاء ناقص أ كان ذاإ أماالخاصة، كان عقد الشركة باط6، 

 لمصلحة أو اBھلية لمصلحة ناقص لZبطال معيبة، كان عقد الشركة قاب6 إرادته

  .من شاب العيب رضاه

 من ً العقد يكون باط6أنثر رجعى، بمعنى أ كان نوعه أيا كان للبط6ن وإذا

 اBثرھذا ن المشرع عطل إ وليس من يوم الحكم بالبط6ن، فإبرامهيوم 

الرجعى، بموجب نظرية الشركة الفعلية، ففي بعض الحا)ت التي تنطبق فيھا 

ثره على المستقبل أثر رجعى، وإنما ينصرف أ، ) يكون للبط6ن اBخيرةھذه 

وبذلك تعد الشركة في الفترة المحصورة ما . فقط، وذلك حماية للغير حسن النية

، ومن ثم تظل الشركة ً قائمة فع6 عقدھا والحكم ببط6نھا، شركةإبرامبين 

 توقفت عن دفع ديونھا، وتخضع إذا إف6سھامتمتعة بشخصيتھا المعنوية ويشھر 

  .  التجارية والصناعيةاBرباحللضريبة على 

  

  

  

  

  

  



٥٠  الشركات التجارية

  الفصل ا�ولعلى أسئلة 

  .اكتب في اBركان الموضوعية العامة لعقد الشركة :١س

  .اصة لعقد الشركةاكتب في اBركان الموضوعية الخ :٢س

  . اكتب في حا)ت البط6ن المطلق لعقد الشركة :٣س

ا حا)ت تطبيقھا واNثار ًاكتب في نظرية الشركة الفعلية، مبين :٤س

  .المترتبة على وجودھا

  



٥١  الشركات التجارية

  الفصل ا�ول المقدمة وھوامش

(1) Yves GUYON, Le droit des affaires, 9e, T. I, ECONOMICA, p. 87, 1996. 

      : ھذا المعنى، انظرفي )٢(

Joseph HAMEL, Gaston LAGARDE, Alfred JAUFFRET, Droit 

commercial, T. 12e ed, Dalloz, 1980, p. 1. 

  .١٣٣ص  ،١٠١ بند ،  منشأة المعارف،١٩٧٥  ، القانون التجاري:على البارودي. د )٣(

 .١٩٩٩ مايو سنة ١٧ مكرر في ١٩ الجريدة الرسمية العدد )٤(

 كان قد صدر لتشجيع ا)ستثمار وحماية ١٩٥٤ لسنة ٢٦الجدير بالذكر أن القانون رقم و )٥(

ً ھذا القانون عاجزا عن م6حقة أصبح فلما ،ا)دخار وجذب رؤوس اBموال اBجنبية

 فقد ألغاه المشرع ،التطورات ا)قتصادية التي واكبت سياسة ا)نفتاح ا)قتصادى

 .١٩٨١ لسنة ١٥٩بمقتضى القانون رقم 

 من ١٨٣٢ً ويقترب ھذا التعريف جدا من تعريف المشرع الفرنسى للشركة في المادة )٦(

   : والتي تنص على أن،التقنين المدنى الفرنسى

"La société est institué par deux ou plusieurs personnes qui conviennent 

par un contrat d` affecter le bénéfice ou de profiter d l`économie qui 

pouura en résulté …." (al.1er )" les associés s`engagent à contribuer aux 

pertes" (al. 2). 

نه إولكن المشرع الفرنسى يختلف في تعريفه للشركة عن المشرع المصرى من حيث 

 فينص في  ،ًيسمح في حا)ت محددة قانونا بإمكانية تكوين الشركة بواسطة شخص واحد

                                                   :على أن ھانفس الثالثة من المادة الفقرة

Exceptionnellement، dans les seuls cas prévus par la loi، une société peut 

même être instituée par l`acte de volonté d`une seule personne". 

  .يسمح المشرع الفرنسى تكوينه بواسطة شخص واحدى نوع من الشركات أوسنفصل فيما بعد 

 شركات اBشخاص - الشركات التجارية ، القانون التجاري: محمد فريد العرينى. د)٧(

 ٢١ ص ، وما بعده١١ بند ،١٩٩٧ ، دار الجامعة الجديدة للنشر باJسكندرية،واBموال

 محمود . دابعدھ وما ٣٥ص ،٢٠٠٠،لمرجع السابقا :رضوان فايز نعيم . د،وما بعدھا

 ، دار النھضة العربية، الطبعة الثالثة، الجزء اBول، التجاريالقانون :سمير الشرقاوي

  .١٨٥ ص ، وما بعده٢١٤، بند ١٩٨٦



٥٢  الشركات التجارية

M. Cozian, A. Viandier, FI. Deboissy, Droit des sociétés, 12 ed., Litec, 

Paris, 1999, n 143 et s., p. 49. 

(8) Philippe MERLE, Droit commercial: sociétés commerciales, Dalloz, 5e 

édition, 1999,  n  45, 58. 

 اJنجليزى من حيث مريكى و اBين الفرنسى والمصرى مع القانونان وفي ھذا يتفق القانون)٩(

ن الغلط الذى يؤدى إلى إبطال العقد ھو الغلط الذى ينصب على صفة جوھرية أو إ

  :ر انظ،عنصر جوھرى في العقد

Alain A LEVASSEUR, Le contrat en droit américain, Dalloz, 1996,  

pp. 35 et s.; René DAVID, Les contrats en droit anglais, Librairie général 

de droit et de jurisprudence, Paris, 2 ed. Par David PUGSLEY, 1985, n 

235, pp. 165 et s  

(10) P Rouast  – Bertier, Société fictive et simulation, Rev. sociétés, 1993, p. 726. 

(11) Philippe MERLE, Droit commercial: sociétés commerciales, Dalloz, 5e 

edition,  1999,  n 46, p. 59. 

  :  انظر التعريفات اBخرى لمحل عقد الشركة)١٢(

Philippe MERLE,   op.  cit.  1999,  n 52, pp. 63 et ss.; Jean ESCARRA, 

Traité théorique et pratique de droit commercial: les sociétés 

commerciales, Recueil SIREY, Paris, 1950, n 97, p. 117 et s.; M. Cozian, 

A. Viandier, FI. Deboissy, op. cit., 1999, n 148, p. 52. 

   ،٤١ بند ،٢٠٠٠ ،٢ ج ،ضة العربية دار النھ، قانون اBعمال:على سيد قاسم.د

   ،١٨٦ ص ،٢١٦ بند ، السابقالمرجع :محمود سمير الشرقاوي. د ،٤٧ص 

 قانون :مختار بريرى. د ،٣٦ ص ،٢٣بند  ، المرجع السابق:فايز نعيم رضوان. د

 ص ،١٩، بند )ت.د( ، النھضة العربية دار،)الشركات التجارية(المعام6ت التجارية 

 .٢٣ ص،١٣ بند ، المرجع السابق:ال طه كمىمصطف.  د،٢٧

 : على البارودى. د،٢٤ ص ،١٤ بند ،٢٠٠٠ ، المرجع السابق: كمال طهىمصطف.  د)١٣(

 ، وما بعدھا١٤٢ ص ،١١٠ بند ،١٩٧٥ ، منشأة المعارف اJسكندرية،القانون التجاري

   ،٢١٧ بند ، المرجع السابق:محمود سمير الشرقاوي. عكس ھذا الرأى انظر د

 .٣٨ ص ،٢٤ بند ، المرجع السابق: فايز نعيم رضوان،١٨٧ص 



٥٣  الشركات التجارية

محمود مختار .  د،٥٠ ص ،٤٣ بند ،٢٠٠٠ ، المرجع السابق:على سيد قاسم.  د)١٤(

  .٣٠ ص ،٢٠ بند ، المرجع السابق:بريرى

(15) M. Cozian, A. Viandier, FI. Deboissy, op. cit. 1999, n 148, pp. 52 et s. 

(16) Philippe MERLE, op.  cit.  1999, n 54, p. 65. 

(17) Jean ESCARRA, Traité théorique et pratique de droit commercial: les 

sociétés commerciales، Recueil SIREY, Paris, 1950, n 98, p. 118.  

  .٢٩ ص،٢٠ بند ، المرجع السابق: محمود مختار بريرى.د

 ١٥٩اBولى من ال6ئحة التنفيذية للقانون رقم  نص المادة ، يضاف إلى ھذه النصوص)١٨(

 وذات المسئولية ، والتوصية باBسھم، الخاص بشركات المساھمة،١٩٨١لسنة 

نه ) يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات أ والتي تنص على ،المحدودة

ھم  كما ) يجوز أن يقل عدد الشركاء في شركات التوصية باBس،المساھمة عن ث6ثة

 .عن اثنين أحدھما متضامن

 : مراد منير فھيم. د،١ حاشية ١٨٨  ص، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي.د )١٩(

 .١٣٦، ص ١٥٢ بند ،١٩٩١ ، منشأة المعارف اJسكندرية،نحو قانون واحد للشركات

 ، مصطفي كمال طه. د،١٤٤ ص،١١٢ بند ، المرجع السابق: على البارودى. د)٢٠(

 . ٢٥ ص،١٥ بند ،سابقالمرجع ال

 من القانون ١١ فالمشرع الفرنسى أجاز شركة الشخص الواحد بمقتضى نص المادة )٢١(

 ولكن تجب .١٩٦٦ المعدل لبعض أحكام قانون الشركات الفرنسى الصادر سنة ١٩٨٥

 على الشركات ذات المسئولية مقصور إنشاء شركات الشخص الواحد أنم6حظة 

  . المسئولية المحدودةو في فرنسا المشروع الفردي ذًلياالمحدودة ومثالھا حا

Entrprise unipersonnelle à résponsapilité limitée (EARL) 

  والمشروعات الزراعية ذات المسئولية المحدودة

Entreprises agricoles à résponsapilité limitée (EARL). 

قبل المشرع الفرنسى ص الواحد خلمانى فقد أجاز إنشاء شركة الشBأما المشرع ا

  : انظر،١٩٨٠ يوليو سنة ٤بمقتضى القانون الصادر في 

Claude WITZ et J. M. HAUPTMAN, La constitution de la SARL 

unipersonnelle en droit allemand (loi du 4 juillet 1980, Gaz. Pal. 1982, 1, 

doct., p. 133 . 



٥٤  الشركات التجارية

Jنجليزى أجاز ھو اًوأخيرا فالمشرع اNًر شركة الشخص الواحد وذلك تطبيقا للقانون خ

 Companies Act 1985 الشركات في إنجلترا  ، ھو وتعدي6ته، والذى يحكم١٩٨٥

  ). اً ملحق٢٥ مادة و ٧٤٧ويضم ھذا القانون (

André TUNC, Le droit anglais des sociétés anonymes, Economica, Paris, 

4éd. 1997. 

 بحث ، المشروع الفردي محدود المسئولية:سميحة القليوبى.  د،نا وقد نادى بذلك قبل)٢٢(

 فايز نعيم . د،١٩٨٠مقدم إلى دورة شركات القطاع الخاص والتي عقدت في مارس 

  . وما بعدھا٤٤ ص،٢٦ بند ، المرجع السابق،رضوان

إلى تبنى فكرة المشروع  يذكر أن ھذا ھو السبب الرئيسى الذى دفع المشرع الفرنسى )٢٣(

 .ً محاكيا بذلك المشرع اBلمانى الذى سبقه في ھذا، المسئولية المحدودةىلفردي ذا

 من ال6ئحة التنفيذية لقانون شركات قطاع ٤٤ نص المادة ، يضاف إلى ھذه النصوص)٢٤(

ن يؤسس الشركة التابعة إحدى أ والذى يقضى ب،١٩٩١ لسنة ٢٠٣اBعمال العام رقم 

 كذلك نص المادة ،)شتراك مع شركات قابضة أخرىالشركات القابضة بمفردھا أو با

والتي تنص على أن تؤسس الشركة القابضة من شخص  ھانفس اBولى من ال6ئحة

  .اعتبارى واحد أو أكثر

(25) Philippe MERLE، op. cit. n 28، p. 37. 

 ،١٩٥٧ ،٣ ط ،١ ج ، النھضة المصرية، القانون التجاري المصرى: محسن شفيق. د)٢٦(

  : كذلك انظر. ٢١٣ ص ،٢٣٩بند 

Jean ESCARRA, op. cit., n 110, p. 132; M. Cozian, A. Viandier, FI. 

Deboissy, op. cit.  1999, n 160, p. 58. 

، ٧، س١٢/١٩٥٦/ ١٣ قضائية، جلسة ٢٣ لسنة ٤١ الطعن رقم : نقض مصرى)٢٧(

  . ٩٧٥ص

(28) Philippe MERLE, op. cit. n 29, p. 38; M. Cozian, A. Viandier, FI. 

Deboissy, op. cit.  1999, n 161, p. 59; Yves GUYON, Droit des affaires, 

T.1, ed. 9, ECONOMICA, Paris, 1996, n 103, p. 98. 

   ١٨٤٣ فقرر بمقتضى المادة ، ھا نفس يذكر أن المشرع الفرنسى قد قرر ا)ستثناءات)٢٩(

، عذارإوائد من يوم استحقاق الحصة ودون حاجة إلى  سريان الف،ى من التقنين المدن٣فقرة 

 للمحكمة الحق في الحكم بتعويض تكميلى لصالح الشركة حتى ولو كان الضرر وأعطى

   ١١٥٣ًالذى لحق الشركة غير ناتج عن سوء نية الشريك وذلك خروجا على حكم المادة 



٥٥  الشركات التجارية

  .كم بالتعويض التكميلى الحJمكانمن التقنين المدنى التي تستلزم سوء نية المدين كشرط 

  . ١٩٦٦ يوليو سنة ١٤ من قانون الشركات الفرنسى الصادر في ٢٨١ المادة )٣٠(

(31) Jean ESCARRA, op. cit., n 114, p. 136. 

 . ١٩٠ ص ،٢٢١ بند ، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي. د)٣٢(

كذلك انظر ، و٢/٥/١٩٨٧ جلسة ، ق٥٢ لسنة ٢٢٩٦ الطعن رقم ، نقض مصرى)٣٣(

  .٢٦/١/١٩٨٧ جلسة ، ق٥٢ لسنة ٥٨٨النقض المصرى الطعن رقم 

(34) Philippe MERLE, op. cit. n. 31, p. 40; Yves GUYON, op. cit., 1996, n 104, 

p.100. 

  .٥١ ص ،٣٠ بند ، المرجع السابق: فايز نعيم رضوان. د)٣٥(

(36) M. J. CAMBASSEDES, La nature et le régime juridique de l'opération 

d`apport, Rev. sociétés, 1976, p. 431. 

  .٣١ ص ،٢٠ بند ، المرجع السابق: محمد فريد العرينى. د)٣٧(

ى أالشريك حق ملكية أو حق منفعة أو إذا كانت حصة " نه أ وھذه المادة تنص على )٣٨(

 أو استحقت حق عينى آخر فإن أحكام البيع ھي التي تسرى في ضمان الحصة إذا ھلكت

  "أو ظھر فيھا عيب أو نقص 

(39) Yves GUYON, op. cit., 1996, n 107, p. 103; Joseph HAMEL, Gaston 

LAGARD, Alfred JAUFFRET, Droit commercial, Dalloz, T. 1, 2 V., 2 ed., 

1980, n 391, p. 25. 

 المرجع ،يقمحسن شف.  د،٦٩ ص ،٥٩ بند ، المرجع السابق:على سيد قاسم.  د)٤٠(

 .  وما بعدھا٢١٦ ص ،٢٤٤السابق، بند 

 المرجع :محسن شفيق.  د،٥٥ ص ،٣٢ بند ، المرجع السابق:فايز نعيم رضوان.  د)٤١(

 .٢١٧ ص ،٢٤٤ بند ،السابق

محمد  . في دإليه مشار ،٢٢/٦/١٩٣٢ جلسة ،ق٣ لسنة ٨ الطعن رقم ، نقض مصرى)٤٢(

 .١  ھامش٣٣ ص ، المرجع السابق:فريد العرينى

   : من التقنين المدنى الفرنسى والتي تنص على أن٣ فقرة ١٨٤٣المادة ه نفس وتقرر الحكم )٤٣(

"L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit 

compte de tous les gains qu`il a réalisés par l'activité faisant l`objet de 

son apport".  



٥٦  الشركات التجارية

  .٢١٨ ص ،٢٤٤ بند ، المرجع السابق: محسن شفيق. د)٤٤(

(45) M. Cozian, A. Viandier, FI. Deboissy, op. cit.  1999, n 173, p.  64; Yves 

GUYON, op. cit., 1996, n107, p.104; Joseph HAMEL, Gaston LAGARD, 

Alfred JAUFFRET, op. Cit., n 391, p. 26 . 

 .٣٢ ص ،٢٠ بند ، المرجع السابق: على البارودى. د)٤٦(

  .١٩٣ ص ،٢٢٢ بند ، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي. د)٤٧(

(48) Joseph HAMEL, Gaston LAGARD, Alfred JAUFFRET, op. cit. n. 397, 

pp. 33 et s . 

 : محسن شفيق. د،٣٦ ص ،٢٨ بند ، المرجع السابق:محمود مختار بريرى. كذلك د

  .٢١٩ ص ،٢٤٥ بند ،المرجع السابق

(49) Cours de cassation française 11/3/1914, Dalloz, 1914, I, p. 257, note SARRUT.  

 قد عدل ،١٩٧٨ يناير ٤ بمقتضى القانون الصادر في ،وي6حظ أن المشرع الفرنسى

ً من التقنين المدنى جاع6 من مجرد البحث عن تحقيق وفر اقتصادى ١٨٣٢المادة 

ف الشركة كھدف تحقيق الربح المادى والذى عرفته محكمة النقض ھدف من أھدا

  :  بقولھاً،، والذى أشرنا إليه حا)١٩٨٧ يناير ٤الفرنسية في حكمھا الصادر في 

"un gain pécuniaire ou un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés" 

   : مدنى على أن١٨٣٢وتنص المادة 

"La société est constituée par deux ou plusieurs personnes … en vue de 

partager le bénéfice ou de profiter de l`économe “. 

 .                                ٦٦ ص ،٤٠ بند ، المرجع السابق: فايز نعيم رضوان.قرب ھذا د

(50) ESCARRA, op. cit., n 74, p. 92. 

 .٨٧٨، ص٨، س٥/١٢/١٩٥٧ جلسة ،ق٢٣ لسنة ٣٥٢عن رقم  الط، نقض مصرى)٥١(

ًلزم كل من يحمل صفة تاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا بعمل أ والواقع أن المشرع )٥٢( ً ً

لى معرفة اBرباح اوبالت هوخصومجرد عند نھاية السنة المالية لمعرفة أصول التاجر 

 .التي حققھا وتوزيعھا على الشركاء

 .٦٨ ص ،٤٢ بند ، المرجع السابق، رضوان فايز نعيم. د)٥٣(

 : فايز نعيم رضوان. د،٣٦ ص ،٢٦ بند ، المرجع السابق: كمال طهى مصطف. د)٥٤(

 ،٢٣٠ بند ، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي،٧٠ ص ،٤٤ بند ،المرجع السابق



٥٧  الشركات التجارية

 على سيد . د، وما بعدھا٢١٩ ص ،٢٤٦ بند : محسن شفيق. د، وما بعدھا١٩٧ص 

  . وما بعدھا٧٨ ص ،٦٦ بند ، المرجع السابق:قاسم

(55) La Cours de cassation française, 1er civ., 29 octobre 1990, Bull. Joly, 

199o, p. 1052, note P. Le Cannu; 1er civ., 16 octobre 1990, Bull. Joly, 

1990, p. 1029. note P. Le Cannu. 

القياس على خرافة اBسد عندما كون شركة مع وحوش ن ھذه التسمية جاءت بإ والواقع )٥٦(

 ولم يوزع على غيره ً ولما جاء وقت توزيع الغنائم استأثر بھا جميعا،الغابة وذلك للصيد

   .ً ونظرا لقوة اBسد وجبروته لم يستطع أحد من الشركاء من ا)عتراض،ًيئامن الشركاء ش

 من قانون الشركات الصادر في ٣٤٨  والواقع أن المشرع الفرنسى يقرر في المادة)٥٧(

 بط6ن شرط الفائدة المحددة وذلك باستثناء الحا)ت التي تضمن فيھا الدولة حدا ١٩٦٦

  . من اBرباح لdسھمأدنى

 .٣٧ ص ،٢٧ بند ، المرجع السابق: كمال طهى مصطف. د)٥٨(

  :  في تفصيل ھذا الموضوع انظر)٥٩(

Dominique SCHMIDT, Les opérations de portage des titres de sociétés, 

in Les Opérations fiduciaires: pratique, validité, régime juridique dans 

plusieurs pays européens et dans le commerce international, Colloque de 

Luxembourg des 20 septembre 1984, FEDUCI, LGDJ., 1985, p. 30.   

 ٢٧في ) السوربون (١ والتي نوقشت في جامعة باريس هالتنا للدكتورا رسأيضاوانظر 

  :  تحت عنوان٢٠٠٠سبتمبر سنة 

"Les projets internationaux de construction menés selon la formule B.O.T 

(Build، Operate, Transfer) – droit égyptien – droit français", n 76, p. 64. 

  : وكذلك،١ ھامش ،٨٣ ص ، المرجع السابق:على سيد قاسم.  في دإليھا المشار  انظر اBحكام)٦٠(

 Philippe MERLE, op. cit., p. 53. 

يجوز ا)تفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله "نه أ وھذه المادة تنص على )٦١(

 ".جر من عملهأ بشرط أ) يكون قد تقرر له ،من المساھمة في الخسائر

  .  من القانون المدنى الفرنسى١ فقرة ١٨٤٤لمادة   ا)٦٢(

 محمود مختار . د،١٩٧ ص ،٢٣١ بند ، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي. د)٦٣(

 المرجع : كمال طهىمصطف.  د، وما بعدھا٤٤ ص ،٣٨ بند ، المرجع السابق:بريرى

 .٣٨ ص ،٢٨السابق، بند 



٥٨  الشركات التجارية

  .٣٨ ص ،٢٨ بند ، المرجع السابق: كمال طهىمصطف.  د)٦٤(

(65) ESCARRA, op. cit., n 132, p. 155. 

 ، من القانون المدنى٥٠٥غفل ذكر ھذا الركن في المادة أن المشرع المصرى إ حيث )٦٦(

  . من التقنين المدنى١٨٣٢وكذلك لم يتطلبه المشرع الفرنسى في المادة 

(67) La Cour de cassation française, C. civ, 22 juin 1976, D.1977, p. 619, note Diener. 

(68) ESCARRA, op. cit., n 132, p. 155. 

(69) Yves GUYON, op. cit.,  n 124, p. 124. 

  .١٩٥ ص ،٢٢٦ بند ، المرجع السابق:محمود سمير الشرقاوي.  د)٧٠(

(71)ESCARRA, op. cit., n 132, p. 156. 

 .٣٩ ص ،٣٢ بند ، المرجع السابق:محمود مختار بريرى.  د)٧٢(

 وھو بصدد الحديث عن القواعد العامة ، وجدير بالذكر أن القانون المدنى القديم لم يكن)٧٣(

 ھذا على خ6ف المشرع ، يشترط الكتابة كركن من أركان عقد الشركة،للشركات

 على أن يكون عقد شركات التضامن وشركات ٤٦التجاري الذى نص في المادة 

  .شارطة كل منھما رسمية أو غير رسميةالتوصية بالكتابة ويجوز أن تكون م

ن الوكالة عن الشركاء في إبرام إ ف، من القانون المدنى٧٠٠ا لنص المادة ًنه وفقأ كما )٧٤(

 الذى يجب ه نفس فالوكالة يجب أن تأخذ الشكل،عقد الشركة يجب أن تكون مكتوبة

 .توافره في العمل القانونى محل الوكالة

أن الكتابة غير )زمة سواء بالنسبة لشركة المحاصة المدنية  يرى  منن كان ھناكإ و)٧٥(

 من القانون المدنى يجب قصره على ٥٠٧ وذلك على أساس أن نص المادة ،والتجارية

 ، وھو ما ) يتوافر بالنسبة لشركة المحاصة،عقد الشركة الذى ينتج عنه شخص معنوى

 .٤١٨، ص٢٨٢ بند ،١٩٧٠، ١كثم الخولى، الموجز في القانون التجاري، ج  أ.انظر د

 .١٨٢، ص١٧، س٢٧/١/١٩٦٦ قضائية، جلسة ٣١ لسنة ٢١٩الطعن رقم   نقض مصرى،)٧٦(

   : انظر في شرح ھذه اBسباب)٧٧(

M. Cozian, A. Viandier, FI. Deboissy, op. cit. 1999, n 210, pp. 73 et ss . 

(78) Philippe MERLE, op. cit.,  n 58, p. 68. 

  .٨٦ ص ،٧٠ بند ، المرجع السابق:ى سيد قاسم عل. د)٧٩(

 محمد .، د٩٢/٧/١٩٩١ جلسة ، قضائية٥٥ لسنة ١٧٤٢ الطعن رقم ، نقض مصرى)٨٠(

 ٦٧ ص ،١٩٦٧ ، المؤسسات العامة والشركات في التشريع المصرى:حسنى عباس

 .٤٥ ص ،٣٣ بند ،المرجع السابق : كمال طهى مصطف. د،وما بعدھا



٥٩  الشركات التجارية

 : محمود سمير الشرقاوي. د،٤١٧ ص ،٣٨٢ بند ،المرجع السابق :كثم الخولىأ . د)٨١(

 .١٩٩ ص ،٢٣٣ بند ،المرجع السابق

 شركات اBشخاص والشركة ذات ،١ ج، الشركات التجارية: أبو زيد رضوان. د)٨٢(

 :مصطفي كمال طه. ، د٤٢ ص ،١٩ بند ،١٩٨٨ ، دار الفكر العربى،المسئولية المحدودة

  ESCARRA, op. cit., n 103, p. 126 : وانظر كذلك،٤٤ص  ،٣٣ بند ،المرجع السابق

 خصوصا إذا أخذنا في ا)عتبار أن الشركة غالبا ما تتكون لتحقيق أھداف يتطلب )٨٣(

 كما أن الشركة خ6ل ھذه الفترة ستشھد انسحاب شركاء ، من الزمنًا طوي6ًإنجازھا وقت

   .قدامى وانضمام شركاء جدد

  . Yves Guyon, op. cit., n 139, p. 140 :انظر) ٨٤(

(85) ESCARRA, op. cit., n 103, p. 126. 

 أما ، والعقد الرسمى ھو العقد الذى يتم تحريره بمعرفة موثق العقود بالشھر العقارى)٨٦(

العقد المصدق على التوقيعات فيه فھو عقد عرفي ولكن يتم التوقيع عليه أمام موثق 

 . أمامهالعقود والذى يؤشر بحصول التوقيع

 رسالتنا للدكتوراه  ، انظر في تفصيل ھذه ا)تفاقات والدوافع التي تؤدى إلى إبرامھا)٨٧(

  :تحت عنوان

Les projets internationaux de construction menés selon la fromule BOT 

(Build, Operate, Transfert), Droit égyptien – Droit français, n 60, pp. 57 et ss.  

  .٦٣٦، ص٣٠، س١٦/٦/١٩٧٩ جلسة ، قضائية٤٢ س ،٥٥٢ الطعن رقم ، نقض مصرى)٨٨(

(89) Philippe MERLE, op. cit., n 60, pp. 71 et ss.; Yves GUYON, op. cit., n 

139, p. 141; ESCARRA، op. cit.، n 103، pp. 125 et ss.; Jean GUYENOT, 

Cours de droit commercial, LICET, Paris, 1968, n 16, pp. 394 et ss.  

  . ٥٢٠ ص ،١ ج ، الوسيط: عبد الرازق السنھورى. د)٩٠(

 مارس ٩بى الصادرة في ووراB من توجيھات ا)تحاد ١١ وي6حظ انه وفقا للمادة )٩١(

 ،ن عدم مشروعية محل عقد الشركة يعد سببا من أسباب بط6ن عقد الشركةإ ف١٩٦٨

  ن ھذه الحالة إ حيث ھا نفسشروعية السبب النتيجةفي حين أنھا ) ترتب على عدم م

) تظھر ضمن حا)ت البط6ن التي وردت على سبيل الحصر في التوجيھات 

 ويرجع ذلك إلى الحرص على حماية الغير الذى تعامل مع الشركة قبل الحكم ،المذكورة

   : انظر،بالبط6ن

M. Cozian, A. Viandier, FI. Deboissy, op. cit., n 216, p. 74, n 229, p. 78 . 



٦٠  الشركات التجارية

  .٢٦٠، ٢٥٧ انظر فيما سبق بندى )٩٢(

 .٤٤ بند ، المرجع السابق: محمود مختار بريرى. د)٩٣(

 وي6حظ أن من الممكن في كل حا)ت البط6ن المطلق تطبيق نظرية تحول عقد )٩٤(

الشركة إلى عقد آخر صحيح إذا توافرت عناصر ھذا العقد واتضح أن نية أطراف عقد 

   .الشركة الباطل قد اتجھت إليه

 بند ،١٩٨٦ ، القاھرة، دار النھضة العربية،مصادر ا)لتزام : عبد المنعم فرج الصده. د)٩٥(

  .٢٧٨ ص ،٢٤٠

(96) M. Cozian, A. Viandier, FI. Deboissy, op. cit., n 144, p. 49 et s. 

 . ٢٨٠ ص ،١ ج ، المرجع السابق:عبد الرازق السنھورى.  د)٩٧(

 .٩٣ ص ،٧٨ بند ، المرجع السابق:على سيد قاسم.  د)٩٨(

 : محمود سمير الشرقاوي. د،٢٣٢ ص ،٢٥٩ بند ، المرجع السابق: محسن شفيق. د)٩٩(

، ٤٨ بند ، المرجع السابق: محمود مختار بريرى،٢٠٧ ص ،٢٤١ بند ،المرجع السابق

  . ١٦٦ ص ،١٣٣ بند ، المرجع السابق: على البارودى. د،٥٨ص 

 .٢٨٥ انظر فيما سبق بند )١٠٠(

 : كمال طهى مصطف. د،٢٣٢ ص ،٢٦٠ بند ، المرجع السابق: محسن شفيق. د)١٠١(

 .٤٨ ص ،٣٦ ، بند،المرجع السابق

 .٢٠٧ ص ،٢٤٠ بند ، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي. د)١٠٢(

  .٥٩ ص ،٥٠ بند ، المرجع السابق: محمود مختار بريرى. د)١٠٣(

(104) Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans 

rétroactivité, à l`exécution du contrat. A l`égard de la personne morale 

qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution 

prononcée par justice. 

   :ه يخلط بين النظريتين انظر والواقع أن ھناك بعض الفق)١٠٥(

Hani SARIE-ELDIN, Consortia Agreement in the international 

Construction Industry, with special reference to Egypt, Kluwer law 

international, London,  First Edition, 1996, p. 76. 



٦١  الشركات التجارية

 بند ،التنا السابق اJشارة إليھاولمزيد من التفصيل في شأن ھذه التفرقة انظر رس )١٠٦(

  . وما بعدھا٢٦، ص ١٥

(107) Ripert G. et ROBLOT R., Traité de droit commercial, éd. 17, par 

Michel GERMAIN et Louis VOGEL, T I, LGDJ., 1998, P. 807; Yves 

GUYON, Droit des affaires, 10e éd, T.I، ECONOMICA, 1998, pp. 147 et 

ss; M. Cozian, A. Viandier, FI. Deboissy, op. cit., n 1560, p. 514 et s. 

(108) Cass. 17 novembre, 1970, D. 1971, p. 206:  

(109) Yves GUYON, op. cit., p. 548; ESCARRA, op. cit., n176, pp. 204 et ss . 

(110) ESCARRA, op. cit., n 176, pp. 204 et ss. 

(111) M. Cozian, A. Viandier, FI. Deboissy, op. cit., n 1565, p. 516. 

 محمود مختار . د،٢٣٤ ص ،٢٦٢ بند ، المرجع السابق،محسن شفيق.  انظر د)١١٢(

 ، محمود سمير الشرقاوي. د، وما بعدھا٦٣ ص ،٥٤ بند ،بريرى، المرجع السابق

المرجع  ، كمال طهى مصطف. د، وما بعدھا٢٠٨ ص ،٢٤٣ بند ،المرجع السابق

 .٤٩ ص ،٣٧ بند ،السابق

 .١١/٦/١٩٨٦ جلسة ،ق٥٤ لسنة ١٣٠ الطعن رقم ، نقض مصرى)١١٣(

 .٢٣٦ ص ،٢٦٤ بند ، المرجع السابق: محسن شفيق. د)١١٤(

 .٢٣٦ ص ،٢٦٥ بند ، المرجع السابق: محسن شفيق. د)١١٥(
 ٢٣٣، ص٢٣ س ،٢٣/٢/١٩٧٢ق، جلسة ٣٥ لسنة ٤٨٨ الطعن رقم ، نقض مصرى)١١٦(

 .١٦٥٥ ص ،١٧ س ،١٠/١١/١٩٦٩ جلسة ،ق٣٢ لسنة ٣٠٢ الطعن رقم ، نقض مصرى)١١٧(

 .٢٣٧ ص ،٢٦٦ بند ، المرجع السابق: محسن شفيق. د)١١٨(

  .٢٣٧، ص ٢٦٦ المرجع السابق، بند : محسن شفيق. د)١١٩(

    

   



٦٣  الشركات التجارية

  الفصل الثاني

  الشركة كشخص معنوى

La Société Comme Personne Morale 

  :ا�ھداف

  :ً قادرا على أندارسيكون الينبغى أن  ؛ ھذا الفصلدراسة بعد 

  .د مفھوم الشخصية المعنوية التي تتمتع بھا الشركةحدي  -١

  .يستوعب متى تبدأ الشخصية المعنوية للشركة  -٢

  .ية المعنوية للشركةيستوعب متى تنتھي الشخص  -٣

  .يدرك النتائج المترتبة على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية  -٤

 .يبين بدقة المقصود باستق,ل ذمة الشركة عن الذمم المالية للشركاء  -٥

  : العناصر

 . تعريف الشخصية المعنوية - 

 . متى تبدأ الشخصية - 

 . متى تنتھى الشخصية - 

 :عنوية النتائج المترتبة على الشخصية الم - 

 . ا2ھلية-٢.           الذمة المالية المستقلة  -١

 . الموطن-٤                      .      ا3سم  -٣

 . حق التقاضى- ٦                . الجنسية -٥

  



٦٤  الشركات التجارية

 الشركة كشخص معنوى

متى استجمع عقد الشركة ا2ركان الموضوعية العامة :  تمھيد وتقسيم- ٥٢

حو ما عرضنا فيما سبق، تولد عنه، وھو والخاصة وكذلك ا2ركان الشكلية على ن

ما ينفرد به عقد الشركة دون غيره من العقود، شخص معنوى جديد ھو الشركة، 

ا باستق,ل ذاتى ًقادرا على التحمل با3لتزامات واكتساب الحقوق، ومتمتع

وشخصية قانونية تمنحه القدرة على لعب الدور الذى يلعبه الشخص الطبيعى في 

نية، فالشركة كالشخص الطبيعى يمكن أن تبيع وتشترى، وترھن، الحياة القانو

ا للغير، وترفع ً سبب ضررأل مسئولية عقدية أو تقصيرية إذا ما ارتكبت خطأوتس

ن المشرع إ وأيا كان شكل الشركة أو غرضھا ف.ويرفع عليھا الدعاوى القضائية

نوية، فيما المصرى يعترف لجميع الشركات المدنية والتجارية بالشخصية المع

عدا شركات المحاصة الذى يعد الخفاء وا3ستتار ھو الصفة المميزة لھا كما 

ا ً مدنى على أن الشركة تعتبر شخص٥٢سنرى فيما بعد، فھو يقرر في المادة 

 مدنى على ٥٠٦كانت الشركة مدنية أم تجارية، كما يقرر في المادة أا سواء ًمعنوي

والشخصية المعنوية التي تثبت . اًا اعتباريًأن تعتبر الشركة بمجرد تكوينھا شخص

للشركة كالشخصية القانونية للشخص الطبيعى، لھا بداية ونھاية، كما أن ثبوتھا 

ھي توعلى ذلك بعد الفراغ من تحديد متى تبدأ وتن. يترتب عليه نتائج قانونية معينة

ولد عن ، نتحدث عن النتائج التي تت)المبحث ا�ول(الشخصية المعنوية للشركة 

  ).المبحث الثاني(اكتساب الشركة لھذه الشخصية 

  المبحث ا�ول

 بدء الشخصية المعنوية للشركة ونھايتھا

La Fin et l`attribution de la Personalité Morale  

، تھاونھاي  قبل البدء في الحديث عن بداية الشخصية المعنوية للشركة: تمھيد- ٥٣

  .بالشخصية المعنوية وتحديد طبيعتھا القانونيةنه من ال,زم توضيح المقصود أنجد 



٦٥  الشركات التجارية

 Definition de la personnalité )١( تعريف الشخصية المعنوية-٥٤

morale:  والشخصية المعنوية تعنى ص,حية الشخص 3كتساب الحقوق

تضفي وھذه الص,حية تثبت لكل كائن له قيمة اجتماعية . والتحمل با3لتزامات

وباOضافة إلى اOنسان، . لحقوقجبات واكتساب اوا بالعليه القدرة على التحمل

ن من يستطيع ذلك ھي مجموعات ا2شخاص أو ا2موال التي تتكون لتحقيق إف

ولكى تتمكن ھذه المجموعات من . غرض معين مثل الشركات والجمعيات

جله فتدخل مع الغير في تعام,ت قانونية من بيع أتحقيق الغرض الذى قامت من 

، فقد منحھا القانون شخصية قانونية مستقلة عن شخصية ٍن وتقاضوشراء ورھ

فالشخص ا3عتبارى أو . ا2شخاص المكونين لھا والمساھمين في نشاطھا

المعنوى ھو مجموعة من ا2موال ترصد لتحقيق غرض معين أو مجموعة من 

ا2شخاص تسعى إلى تحقيق ھدف معين، فيمنحھا القانون شخصية قانونية لكى 

إن الحكمة إذن من إضفاء .  من تحقيق غرضھا ولحسن إدارة ھذه ا2موالتتمكن

الشخصية المعنوية على ھذه المجموعات ھو تمكينھا من التعامل مع الغير 

  .)٢( عن ا2عضاء المكونين لھاً ومستق,اً واحداًبوصفھا شخص

 L'attribution de la  بدء اكتساب الشركة للشخصية المعنوية -٥٥

personnalité morale: ن إ من القانون المدنى، ف٥٠٦/١ا لنص المادة ًوفق

ن إوعلى ذلك ف. اًا اعتباريًالشركة، كما ذكرنا، تعتبر بمجرد تكوينھا شخص

خذ با3تجاه التشريعى الذى يعترف للشركة بالشخصية أالمشرع المصرى قد 

ي مواجھة ولكن ھذه الشخصية 3 يمكن ا3حتجاج بھا ف. المعنوية بمجرد تكوينھا

  . الغير إ3 بعد استيفاء إجراءات النشر الذى نص عليھا القانون

إذن ا2صل العام ھو اكتساب الشركة للشخصية المعنوية بمجرد تكوينھا، 

ا فيما بين المتعاقدين، و3 يتسع ليشمل ًولكن نطاق ھذه الشخصية يظل محدود

أن اكتساب الشركة ولكن ھذا 3 يعنى . الغير إ3 بعد إتمام إجراءات الشھر

للشخصية المعنوية يتوقف على اتخاذ إجراءات الشھر، فاكتساب الشركة  لھذه 

ن القصد منھا فقط ھو إع,م الغير 2الشخصية 3 يستلزم اتخاذ ھذه اOجراءات 
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 حتى إذا ما تعامل مع الشركة ودخل معھا في )٣(بوجود الشركة كشخص معنوى

يه بعد ذلك بھذا الوجود، والدليل على ذلك أن ع,قات قانونية يمكن ا3حتجاج عل

للغير أن يتمسك بالشخصية المعنوية للشركة حتى ولو أھمل الشركاء فيھا إتمام 

  .   مدنى٥٠٦/٢ وذلك طبقا لنص المادة ،مثل ھذه  اOجراءات

وتتكون شركات ا2شخاص من لحظة موافقة المتعاقدين على إنشائھا 

سيسھا، أما شركات ا2موال فتتكون منذ إتمام والبنود التي يتضمنھا عقد تأ

ا، و3 تتكون الشركة ذات المسئولية ًإجراءات التأسيس المنصوص عليھا قانون

وزعت جميع الحصص النقدية في عقد تأسيس الشركة بين "المحدودة إ3 إذا 

 لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٢٩/١مادة " (الشركاء ودفعت قيمتھا بالكامل

 أن شركة المحاصة ھي الشركة الوحيدة المحرومة  إلىOشارةوتجدر ا. ١٩٨١

وإذا كان ھذا ھو مسلك . من الشخصية المعنوية 2نھا، كما قلنا تقوم على الخفاء

ن المشرع الفرنسى قد اعتنق ا3تجاه الذى يعلق اكتساب إالمشرع المصرى، ف

 من قانون ٥/١مادة (الشركة للشخصية المعنوية على قيدھا في السجل التجارى 

  .)٤()١٩٦٦الشركات الفرنسى الصادر سنة 

ا من المشرع المصرى بما اعتنقه المشرع الفرنسى، فقد خرج على ًوتأثر

ا2صل العام وقرر بعد ا3ستثناءات التي بمقتضاھا 3 تكتسب الشركة الشخصية 

 المعنوية إ3 بعد إتمام إجراءات قيدھا في السجل التجارى، نذكر منھا، ما تقرره

تشھر "  والتي تنص على أن١٩٨١نة  لس١٥٩ من القانون رقم ١٧المادة 

الشركة وتكتسب الشخصية ا3عتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ 

 لسنة ٢٠٣قيدھا في السجل التجارى، وكذلك المادة ا2ولى من القانون رقم 

ابضة  حيث تقرر أن الشركات الق؛ الخاص بشركات قطاع ا2عمال العام١٩٩١

3 تكتسب الشخصية المعنوية إ3 من تاريخ قيدھا في السجل التجارى، وكذلك 

  . )٥() من ذات القانون١٦مادة (الحال بالنسبة للشركات التابعة للشركات القابضة 

خذ، كأصل عام، با3تجاه التشريعى القائل أوإذا كان المشرع المصرى قد 

وينھا، وقرر بعض ا3ستثناءات باكتساب الشركة للشخصية المعنوية بمجرد تك
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التي بمقتضاھا 3 تكتسب الشركة ھذه الشخصية إ3 بعد اتخاذ إجراءات قيد 

نه اعترف للشركة تحت التأسيس بشخصية أالشركة في السجل التجارى، إ3 

 من القانون رقم ١٣قانونية بالقدر ال,زم لعملية التأسيس، وذلك بنصه في المادة 

ن تسرى العقود والتصرفات القانونية التي أجراھا  على أ١٩٨١ لسنة ١٥٩

المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسھا متى كانت 

  .)٦( عملية التأسيسOتمامضرورية 

يتناول الفترة ما بين بدء ) الخاص بتأسيس شركات المساھمة(وھذا النص 

ا الشخصية المعنوية، ى قبل اكتسابھأعملية التأسيس وقبل تكوين الشركة 

فالشركاء خ,ل ھذه الفترة يقومون بإبرام تصرفات قانونية عديدة 3زمة لعملية 

التأسيس، من ذلك شراء مقر للشركة أو تأجيره، شراء المعدات وا2دوات 

ال,زمة لممارسة الشركة لنشاطھا، التعاقد مع البنوك للحصول على قروض، 

لعقود ى مدى تلتزم الشركة باأإلى والسؤال الذى يطرح نفسه ھو . لخإ

مھا الشركاء باسمھا ولحسابھا أثناء ھذه الفترة ؟ برأوالتصرفات القانونية التي 

ھل تتمتع الشركة خ,ل ھذه الفترة بشخصية معنوية بحيث تسرى ھذه 

التصرفات في مواجھتھا كشخص معنوى؟ أم يلتزم بھا الشركاء المؤسسون 

لد بعد كشخصية قانونية مستقلة ومتميزة عن تأسيسا على أن الشركة لم تو

ن لھا؟ والواقع أن المشرع يعترف للشركة تحت يشخصية الشركاء المؤسس

التأسيس بشخصية معنوية بالقدر ال,زم لعملية التأسيس، فھو يقرر في المادة 

مھا المؤسسون خ,ل فترة التأسيس برأالمذكورة سريان التصرفات والعقود التي 

ى انتقال آثار ھذه التصرفات مباشرة إلى الذمة المالية ألشركة في مواجھة ا

، مع )٧(للشركة تحت التأسيس دون أن تمر البتة بالذمة المالية للمؤسسين

ويشترط . ى بالقدر ال,زم لعملية التأسيسأم,حظة أن ھذه الشخصية محدودة، 

  :3كتساب الشركة ھذه الشخصية توافر ث,ثة شروط

ن لھذه العقود والتصرفات باسم الشركة تحت يؤسسضرورة إبرام الم -

  .التأسيس ولحسابھا
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ن إأن تكون ھذه العقود وتلك التصرفات ضرورية لعملية التأسيس، ف -

كانت عكس ذلك، فإنھا 3 تسرى في مواجھة الشركة، من ذلك مث, 

إبرام عقود بيع وشراء لصالح شركة تحت التأسيس ستتعامل في بيع 

 وذلك ما لم يتم اعتماد ھذه التصرفات من مجلس ا2جھزة المنزلية،

جرى ھذه أا صلة بمن ًه جميعئعضا2إدارة الشركة بشرط أ3 يكون 

التصرفات من الشركاء المؤسسين أو لم تكن لھم مصلحة في 

التصرف، أو بقرار من الجمعية العامة للشركة في اجتماع 3 يكون 

 من القانون ١٣دة ما(فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات معدودة 

ى تصرف يتم أويسرى ذات الحكم في شأن ) ١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 

  ).  من ذات القانون١٢مادة (بين الشركة تحت التأسيس ومؤسسيھا 

 La  fin de la personnalité انتھاء الشخصية المعنوية للشركة-٥٦

morale:إذا كانت الشركة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينھا، فھي  

تظل متمتعة بھذه الشخصية طوال حياتھا و3 تنقضى إ3 بتحقق أحد ا2سباب 

وعلى غرار ما فعله المشرع من . )٨(العامة والخاصة 3نقضاء الشركات

 انه نحإاعتراف للشركة بشخصية معنوية بالقدر ال,زم لعملية التأسيس، ف

صيتھا المعنوية أثناء فترة تصفيتھا، فقرر استمرار احتفاظھا بشخ هنفسالمنحى 

ھا ئى الفترة ما بين انقضاأطيلة فترة التصفية وبالقدر ال,زم لھذه العملية، 

بتحقق أحد أسباب ا3نقضاء وسداد التزاماتھا في مواجھة الغير وقسمة ما تبقى 

تنتھي "بقولھا  )٩( من القانون المدنى٥٢٣من أموالھا، وھذا ھو ما تقرره المادة 

مديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر ال,زم عند حل الشركة سلطة ال

 من القانون الحاكم ١٣٨، وكذلك المادة "للتصفية وإلى أن تنتھي ھذه التصفية 

 بنصھا على أن تحتفظ ١٩٨١ لسنة ١٥٩للشركات المختلطة وشركات ا2موال رقم 

  . التصفية أعمال Oتمامالشركة خ,ل مدة التصفية بالشخصية ا3عتبارية بالقدر ال,زم 

 فقد يطرأ أثناء حياة الشركة ،ا للمكنات التي يقررھا القانون أو العقدًواستخدام

ھا أو القضاء ئما قد يؤدى إلى التأثير في شخصيتھا دون الوصول إلى حد إنھا
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ھا إلى شكل آخر، ئ من ذلك تحول الشركة من الشكل الذى اتخذته منذ إنشا،عليھا

 من ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٣٦دة من ھذه المكنات ما تقرره الما

جواز تغيير الشكل القانونى لشركات التوصية با2سھم أو الشركات ذات 

المسئولية المحدودة بمقتضى قرار صادر من الجمعية العامة غير العادية أو 

 المال بحسب ا2حوال، مع مراعاة رأسجماعة الشركاء ممن يملكون ث,ثة أرباع 

، وكذلك قد ينص )١٠(تأسيس الشركات التي يتم التغيير إليھاع وأوضاإجراءات 

ن الشركة تستمر مع ورثة إنه إذا توفي أحد الشركاء فأعقد شركة التضامن على 

ين، ء متضامنين وإنما بصفة شركاء موصالشريك المتوفي 3 بصفة شركا

  . )١١(فبمقتضى ھذا تتحول الشركة من شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة

والسؤال الذى يطرح نفسه ھو ما مدى تأثير ھذا التحول القانونى أو 

التعاقدى على شخصية الشركة؟ ھل تنقضى الشخصية المعنوية للشركة ا2صلية 

وتكتسب الشركة الجديدة شخصية معنوية جديدة؟ أم تستمر الشركة محتفظة 

ا بشخصيتھا على أن تنتقل إلى ذمة الشركة الجديدة وتسرى في مواجھتھ

  ؟  )١٢(ھاوتصرفات التزامات الشركة ا2صلية

ھو الذى يفرق بين التحويل الذى ينص عليه القانون أو )١٣(إن الرأى الراجح

عقد الشركة على إمكانيته، والتحويل الذى 3 يستند إلى نص قانونى أو تعاقدى، 

 فالتحويل ا2ول 3 يؤدى إلى زوال الشركة وانتھاء شخصيتھا القانونية بل تظل

الشركة محتفظة بشخصيتھا في الشكل الجديد، بشرط أن تراعى قواعد تأسيس 

 في ثوبھا الجديد وذلك ما لم ينص القانون على خ,ف ذلك، ھاوإجراءات الشركة

من ) حقوق(واOيجابية ) التزامات(وفي ھذا النوع من التحول تنتقل اaثار السلبية 

ى أكلھا الجديد، أما في الفرض العكسى، ذمة الشركة في شكلھا القديم إلى ذمتھا في ش

ن الشخصية المعنوية للشركة إالتحويل غير المنصوص عليه في العقد أو القانون ف

   .)١٤(ن ذلك يتضمن إنھاء للشركة ا2ولى وإنشاء لشركة جديدة2القديمة تنقضى 

 آثار سلبية على حقوق دائنى ى ا2حوال 3 يكون لھذا التغيير أوفي كل

 مسئولين عن الديون المستحقة للغير في نبل التحول، فالشركاء يظلوالشركة ق
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ا ا3لتزام ًذمة الشركة، فالشركاء الذين وافقوا على التحول صراحة قد قبلوا ضمن

، وتقرير غير ذلك معناه أن )١٥(بكل ما كان يثقل ذمة الشركة قبل التحول

لدت لديھم الرغبة ون إلى تغير شكل الشركة كلما عجزوا أو توأالشركاء سيلج

نه بداية من اتخاذ قرار أوي,حظ من جانب آخر، . في عدم سداد ديون الشركة

ن الشركاء يخضعون لكافة قواعد الشكل الجديد الذى اكتست به إالتحول، ف

ن مسئوليتھم 3 تكون إت شركة تضامن إلى شركة مساھمة، فن تحولإالشركة، ف

ما تكون محدودة بما يملك كل منھم من شخصية وتضامنية وفقا للشكل القديم وإن

  . حصص طبقا لقواعد الشكل الجديد

  المبحث الثاني

 نتائج اكتساب الشركة للشخصية المعنوية

Conséquences de la Personnalité Morale 

ن إ من القانون المدنى ف٥٣/١ا لنص المادة ً وفق: تمھيد وتقسيم-٥٧

ا لصفة اOنسان ً ما كان منھا م,زمالشخص ا3عتبارى يتمتع بجميع الحقوق إ3"

  ". الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررھا القانون

وواضح من ھذا النص أن الشركة بمجرد ا3عتراف لھا بشخصية معنوية، 

التي يتمتع بھا  ھانفسالحقوق بتنزل منزلة الشخص الطبيعى من حيث تمتعھا 

ن غيره من الشركات يميزھا ع الشخص الطبيعى، فيجب أن يكون لھا اسم

وموطن تعيش فيه وجنسية دولة تنعم بھا وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيھا 

 يجب أن اًوأخيرتصب فيھا الحقوق وا3لتزامات المتولدة عن التعامل مع الغير، 

ولكن 3 تتمتع . تكون لھا أھلية تسمح لھا باكتساب الحقوق والتحمل با3لتزامات

 بما يتمتع به الشخص الطبيعى من حقوق لصيقة بطبيعته الشركة كشخص معنوى

 ٥٣/٢وقد عنيت المادة . البشرية كحقه في الزواج والط,ق وع,قات القرابة

بتعداد النتائج التي تترتب على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، وأول ما 

 بعد يه ھذه المادة ھو ثبوت الذمة المالية للشخص المعنوى، ثم أضافتإلأشارت 
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 ثبوت ا2ھلية في الحدود التي وردت بسند إنشاء الشخص ا3عتبارى، أو - : ذلك

عرض تباعا ن وجود موطن مستقل، وس-  حق التقاضى، - التي يقررھا القانون، 

  .ھذه النتائج، ثم نتبعھا بالك,م عن جنسية الشركة واسمھا

 Patrimoine de la الذمة المالية المستقلة للشركة- النتيجة ا�ولى-٥٨

Société:  يترتب على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، تمتعھا بذمة مالية

وتظل الشركة متمتعة بھذه الذمة . )١٦(امستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لھ

 بمعزل 2موالھاطيلة حياتھا وحتى تصفيتھا، فأثناء حياتھا تكون الشركة مالكة 

ى حق ملكية على أموال أيتمتعون بعن ا2موال الشخصية للشركاء الذين 3 

ى حق إ3 فيما تدره الشركة من أرباح، أما عند انتھاء أالشركة  و3 يكون لھم 

ن أموال الشركة وموجوداتھا تصبح إالشخصية المعنوية للشركة بتصفيتھا، ف

ن انتھاء الشخصية المعنوية يؤدى 2مملوكة للشركاء على الشيوع وذلك 

  . ال الذمة المالية للشركةبالضرورة وحتما إلى زو

حصص (والذمة المالية للشركة تتكون من الحصص التي قدمھا الشركاء 

وا2موال ا3حتياطية التي تكونھا الشركة أثناء حياتھا ) نقدية أو عينية أو بالعمل

وكذلك ا2رباح التي تحققھا من وراء العمليات التي تقوم بھا في إطار الغرض 

ا3نتفاع، م الشريك، سواء قدم حصته على سبيل التمليك أف. جلهأالذى قامت من 

نه بمجرد إبرام عقد الشركة، تنشأ 2يفقد حق ملكية أو حق ا3نتفاع بھا، 

الشخصية المعنوية للشركة، فتكون لھا نتيجة لذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمم 

الشركاء تصب فيھا حصص الشركاء، التي تخرج عندئذ من الذمة المالية 

  . ركاء لتستقر في الذمة المالية للشركةللش

واستق,ل الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء له وجھان، أحدھما إيجابى 

  . )١٧(واaخر سلبى

إذا كان " مدنى بقولھا ٥٢٥ثت عنه المادة يجابى فقد تحدOأما عن الجانب ا

ضوا حد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لھم أثناء قيام الشركة أن يتقا2
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، وھذا يعنى أن الشركة تكون " المالرأسحقوقھم مما يخص ذلك الشريك في 

ى منھم سوى 2مالكة للحصص التي قدمھا الشركاء من مال أو عمل، و3 يكون 

حق دائنية في مواجھة الشركة على ا2رباح السنوية التي تحققھا الشركة أثناء 

ن إوعلى ذلك ف. وتصفيتھاحياتھا وعلى ما تبقى من موجوداتھا عند انتھائھا 

الدائن الشخصى للشريك 3 يجوز له أن يتقاضى حقه من حصص الشركاء 2نھا 

مملوكة للشركة وليس لمدينھم الشريك، وإنما له أن ينفذ على نصيب الشريك في 

ا2رباح وعلى ما تبقى من أموال للشركة بعد تصفيتھا وقسمة موجوداتھا 2نھا 

كة كما ھو الحال بالنسبة للحصص، وھذا ھو ما تكون مملوكة له وليس للشر

أن ) ى للدائن الشخصى للشريكأ(يجوز له " تنص عليه المادة المذكورة بقولھا 

يتقاضى حقه من نصيب مدينه في ا2رباح، فإذا انقضت الشركة انتقل حق 

  ". الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموال الشركة بعد إنھاء التصفية 

يجابى للذمة المالية للشركة يتكون مما لھا من Oالجانب اوإذا كان 

ن جانبھا السلبى يتمثل في ا3لتزامات التي تنشأ للغير من تعام,ت إحقوق، ف

الشركة معه، وعلى ذلك يكون لدائن الشركة التنفيذ على أموالھا ما دامت 

  3 يثبت ھذا الحق من ذلك، وعلى العكس)١٨(محتفظة بشخصيتھا المعنوية

  . للدائنين الشخصيين للشريك

  :  التاليةويترتب على استق,ل ذمة الشركة عن ذمم الشركاء المكونين لھا النتائج

لدائنى الشركة حق أفضلية على مكونات ذمتھا المالية، فذمة الشركة  -١

 الشركاء، 2حدتعد الضمان العام لدائنيھا وليس للدائنين الشخصيين 

.  لدائنيه دون دائنى الشركةاً عاماًمانكما أن ذمة الشريك تكون ض

وعلى ذلك، 3 يجوز لدائنى الشريك الشخصيين التنفيذ على أموال 

الشركة عن طريق الحجز على ھذه ا2موال أو على ما يخص الشريك 

منھا أثناء حياة الشركة، وإنما لھم استيفاء حقوقھم من نصيب مدينھم 

ناتج التصفية بعد سداد ديون أو من نصيبه من  )١٩(الشريك في ا2رباح
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 ومع ذلك يجوز لھم توقيع الحجز التحفظى على نصيب ،الشركة

ا ًا خالصًفا2رباح تكون حق. )٢٠() مدنى٥٢٥(مدينھم حتى قبل التصفية 

نه في ألى فھي 3 تدخل في الذمة المالية للشركة، كما اللشريك، وبالت

ل شخصيتھا المعنوية ن انح,ل الشركة يتولد عنه زواإحالة التصفية، ف

  . ا بين الشركاءًلى تصبح أموالھا مملوكة مشاعاوبالت

وإذا كانت الذمة المالية للشركة تكون مستقلة عن ذمم الشركاء، إ3 أن 

في كل أنواع الشركات، فھناك ھا نفسدرجة ا3ستق,ل ھذه 3 تكون بالقوة 

 وإنما يمتد ،فقطشركات 3 يقتصر فيھا الضمان العام لدائنيھا على أموالھا 

ليشمل ا2موال الشخصية للشركاء، كما ھو الحال في شركات التضامن 

 حيث يكون الشركاء المتضامنون فيھما مسئولين ؛وشركات التوصية البسيطة

  . عن ديون الشركة في أموالھم الخاصة

ولكن ھذا 3 يعنى اخت,ط الذمة المالية للشركة بذمم الشركاء، أو ا3نتقاص 

أن الشركاء يعززون مركز الشركة المدين " ة المالية لھا، وإنما يعنى من الذم

فيقدمون أموالھم الخاصة إلى جوار أموال الشركة ضمانا إضافيا لدائنيھا، بحيث 

. يقوى ضمان ھؤ3ء الدائنين بتعدد المسئولين وتعدد الذمم الضامنة لحقوقھم

لشركة، وليس في ضمان فا2مر إذن، 3 يعدو اعتبار الشركاء ضامنين ديون ا

شخص ديون شخص آخر أو ضم مسئوليته إلى مسئوليته عن وفائھا ما ينتقص 

وما يقطع في صحة اعتبار . )٢١("من شخصية المضمون وذمته المستقلة 

مسئولية الشركاء عن ديون الشركة في أموالھم الخاصة ضمانا إضافيا 3 يؤدى 

الشركة، تقييد المشرع لدائن إلى زوال الحدود والفواصل بين ذمتھم وذمة 

ن لم تستوعب حقه، استطاع إالشركة بالرجوع أو3 على أموال الشركة، ف

  . )٢٢(ى من الشركاء2الرجوع بعد ذلك على ا2موال الشخصية 

ا عن استق,ل ذمة الشركة عن ذمم الشركاء فيھا، أن ً ويتولد أيض-٢

 يجوز لمدين أحد المقاصة 3 تجوز بين دين للشركة ودين للشريك، ف,

 دائنا وأصبحالشركاء أن يتمسك بالمقاصة إذا تعامل مع الشركة 
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 أصبح، كذلك 3 يجوز لمدين الشركة أن يتمسك بالمقاصة إذا )٢٣(لھا

ا للشريك ولو كان ھذا ا2خير شريكا متضامنا في شركة تضامن ًدائن

ى بالرغم من المسئولية الشخصية والتضامنية أأو توصية بسيطة 

وامتناع المقاصة ھنا راجع إلى . شريك في ھذا النوع من الشركاتلل

ى أ، )٢٤(تخلف أحد شروط إجراء المقاصة وھو التقابل بين الدينين

 للطرف اaخر، وھو ما لم اً ومديناًن دائناضرورة أن يكون الطرف

  .يتحقق ھنا

يضاف إلى ذلك أن حصة الشريك التي يقدمھا إلى الشركة تعد من  -٣

، حتى ولو كان موضوعھا عقارا بطبيعته أو )٢٥(منقولةطبيعة 

بالتخصيص، وھذا يرجع إلى أن الحصة تخرج من ذمة الشريك 

وتستقر في ذمة الشركة، و3 تعطى للشريك إ3 نصيبا من ا2رباح في 

فالشريك يكون . ومن ا2موال المتبقية بعد تصفية الشركة حالة تحققھا،

 الشركة حق عينى أصلى وھو حق له على الحصة قبل أن تدخل ذمة

ن ھذا الحق يزول ويحل إا بعد استقرارھا في ذمة الشركة فملكية، أم

  .محله حق شخصى للشريك في مواجھة الشركة

ن إف,س الشريك 3 يستتبع إف,س الشركة، كما أن إف,س إ، فوأخيرا -٤

ل ذمة الشركة 3 يؤدى إلى إف,س الشركاء، فھنا وكنتيجة 3ستق,

ليسات تتعدد فيكون للشركة تفليستھا فن التإركة عن ذمم الشركاء، فالش

الشركاء، حد 2ن الشخصيين ي3 يتزاحم عليھا إ3 دائنوھا دون الدائن

 ون ودائنوكما تكون للشريك تفليسته يتزاحم عليھا دائنوه الشخصي

وي,حظ أن ھذه النتيجة تكون أوضح في شركات المساھمة . الشركة

سھم وذات المسئولية المحدودة، أما في شركات التضامن والتوصية با2

ن إف,س الشركة يؤدى إلى إف,س الشريك، كما إوالتوصية البسيطة، ف

ن إف,سه 2أن إف,س الشريك يترتب عليه انقضاء الشركة، ولكن ليس 

يعنى إف,س الشركة، فالشريك المتضامن قد يفلس والشركة في قمة 
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ازدھارھا، وإنما 3ن إف,س الشريك يؤدى إلى انھيار ا3عتبار 

  . اًا وعدمًالذى تدور حوله ھذه الشركات وجود )٢٦(الشخصى

 الشركة كالشخص :La capacité أھلية الشركة - النتيجة الثانية-٥٩

أن تبيع وتشترى، تقرض وتقترض، وتقاضى وتتقاضى، الطبيعى تستطيع 

فھي بمجرد اكتسابھا الشخصية المعنوية تثبت لھا أھلية . لخإتؤجر وتستأجر، 

قانونية تشبه ا2ھلية التي تثبت للشخص الطبيعى، أھلية تجعلھا قادرة على 

  . التحمل با3لتزامات واكتساب الحقوق

ل النشاط اOرادى المعترف به لھا تحديد مجا"والمقصود بأھلية الشركة ھو 

لتحقيق أغراضھا، دون تطلب اOرادة عندھا ھي 2نھا بحكم طبيعتھا 3 تتصور 

 رغمبالو. )٢٧("لھا إرادة، اكتفاء بوجود إرادة مسخرة لخدمتھا ھي إرادة ممثليھا

ن ھناك، من زاوية تمتع الشركة بأھلية قانونية كالشخص الطبيعى،  إ ذلك فمن

  : ق نجملھا في اaتىبعض الفرو

 فإذا كان الشخص الطبيعى يستطيع أن يمارس من التجارة ما يحلو له وفي - 

ذا قرر ممارسة تجارة ما فھو بإمكانه أن يبدلھا دون أية قيود، إى وقت، وأ

أما الشركة فھي تتمتع بأھلية كاملة في حدود الغرض الذى أنشئت من 

تبرم كل التصرفات القانونية جله، فھي في حدود ھذا الغرض تستطيع أن أ

ى قيد، وذلك إ3 ما استثناه المشرع بنص خاص، أال,زمة لتحقيقه دونما 

 من ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من قانون الشركات رقم ٥ومثاله ما تقرره المادة 

مين أو البنوك أت المسئولية المحدودة بأعمال التحظر اشتغال الشركات ذا

ھذا ھو ما يعرف بمبدأ التخصيص ، و)٢٨(أو ا3دخار أو تلقى الودائع

 principe de spécialité légale de laالقانونى للشخص المعنوى 

personne morale . كذلك إذا نص العقد التأسيسى للشركة على قيامھا

 فإنھا تستطيع أن تبرم كل ما يتعلق بھذه التجارة ؛با3تجار في السيارات

ورھن واستيراد وتصدير، من تصرفات قانونية من بيع وشراء وتأجير 

ً دون أن يكون لھا حق إبرام أي عقود خارجة عن ھذا الغرض، فھي مث,
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ن أرادت إو معلبات محفوظة أو أشرطة كاسيت، 3 تستطيع بيع وشراء

ذلك فيجب عندئذ تعديل عقدھا، وھذا ھو ما يعرف بمبدأ تخصيص 

 Le principe deالشخص المعنوى المنصوص عليه في عقد الشركة  

spécialité statutaire de la personne morale  .  

 إن ا2ھلية التي تثبت للشركة بمجرد اكتسابھا الشخصية المعنوية ھي أھلية - 

 بمعنى ص,حيتھا 3كتساب  La capacité de jouissanceالوجوب

 La  capacitéالحقوق والتحمل با3لتزامات، وليست أھلية ا2داء 

d`exercice ولذلك نجد أن . ھا بنفسھا للتصرفات القانونيةى مباشرتأ

يكون للشركة مدير يمثلھا في مواجھة الغير ويبرم التصرفات القانونية 

جله، فالشركة ليس لھا أنيابة عنھا وذلك في حدود الغرض الذى قامت من 

 . )٢٩(لسان لكى تعلن موافقتھا وليس لھا يد لكى توقع العقد

خص الطبيعى مسئولية مدنية عن أفعالھا  إذا كانت الشركة تسأل كالش- 

 تابعيھا وعن ا2ضرار التي تحدثھا ا2شياء التي تستغلھا أو تحت وأفعال

ا للقواعد العامة المقررة في القانون المدنى، فإنھا على ًحراستھا وفق

ا عن الجرائم التي ًخ,ف الشخص الطبيعى 3 تجوز مساءلتھا جنائي

ا 2وامر صادرة ًفيھا، حتى ولو كان ذلك تنفيذيرتكبھا مديرھا أو العاملون 

ن العقوبة 2من الشركاء أنفسھم أو من مجلس إدارة الشركة، وذلك 

شخصية، ومن غير المتصور ارتكاب الشخص المعنوى لجريمة ما وذلك 

، كذلك من غير المتصور )٣٠(نه 3 يتمتع بإرادة كالشخص الطبيعىأبسبب 

  . )٣١(ة من العقوبات البدنيةأن توقع عليه أو تنفذ ضده عقوب

ا عن الجرائم التي ًوعلى الرغم من ذلك فمن الجائز مساءلة الشركة جنائي

يعاقب عليھا القانون بالغرامة ومثالھا جرائم التھرب الجمركى أو الضريبى، 

ن الغرامة تعد ھنا بمثابة التعويض المدنى للخزانة العامة عن الضرر الذى 2

  . )٣٢(وقع عليه
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  إن تمتع :Droit d'agir en justice  حق التقاضى - لنتيجة الثالثة ا-٦٠

الشركة با2ھلية القانونية كنتيجة 3كتسابھا الشخصية المعنوية، يقتضى 

ا3عتراف لھا بحق التقاضى، بحيث يمكن أن ترفع الدعاوى مختصمة فيھا الغير 

ظم قانون ھذا وين. للمطالبة بحقوقھا، كما يمكن أن ترفع عليھا الدعاوى

المرافعات المدنية والتجارية القواعد الخاصة بالدعاوى التي ترفع على 

ا2شخاص المعنوية، كما يحدد عقد الشركة تحديد ا2شخاص الذين يمثلون 

  .)٣٣(الشركة أمام القضاء

 الموطن بالنسبة :Le siège social موطن الشركةـ  النتيجة الرابعة-٦١

، )٣٤() مدنى٣٨مادة (ى يقيم فيه الشخص عادة للشخص الطبيعى ھو المكان الذ

 أن يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص هنفس  من القانون٤١وتضيف المادة 

تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة ا2عمال المتعلقة بھذه التجارة أو 

أما الموطن بالنسبة للشخص ا3عتبارى فھو المكان الذى يوجد فيه . الحرفة

دارته الرئيسى، والشركات التي يكون مركزھا الرئيسى في الخارج ولھا مركز إ

نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتھا، بالنسبة إلى القانون الداخلى، ھو المكان 

  ).  مدنى٥٣/١مادة ( الذى توجد فيه اOدارة المحلية 

ويجب عدم الخلط بين مركز اOدارة الرئيسى والمركز الرئيسى للنشاط، 

  ،Oدارة الرئيسى ھو المكان الذى توجد فيه ھيئات الشركة الرئيسيةفمركز ا

والتي تتولى إدارة الشركة وتسيير أمورھا عن طريق إصدار ا2وامر 

والتوجيھات والقرارات، فھو بالنسبة لشركات ا2شخاص المكان الذى يباشر فيه 

تماعات المدير عمله، وبالنسبة لشركات ا2موال المكان الذى تنعقد فيه اج

وجلسات الجمعية العمومية ومجلس اOدارة، أما المركز الرئيسى للنشاط فھو 

زمة لتحقيق الغرض الذى المكان الذى تباشر فيه الشركة ا2عمال المختلفة وال,

جله، فمركز اOدارة الرئيسى ھو المكان الذى تباشر فيه ا2عمال أقامت من 

 المكان الذى تمارس فيه ا2عمال الفنية اOدارية أما المركز الرئيسى للنشاط فھو

  . )٣٥(ال,زمة للقيام بنشاطھا
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  : ولتحديد موطن الشركة أھمية كبرى من حيث

 تحديد المحكمة المختصة بالدعاوى التي ترفع على الشركة، حيث نصت -

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ا3ختصاص ٤٩المادة 

ي دائرتھا موطن المدعى عليه، ما لم ينص يكون للمحكمة التي يقع ف

ى المحكمة التي يقع في دائرتھا مركز إدارة أالقانون على خ,ف ذلك، 

نه لما كان من الممكن أن توجد للشركة فروع أعلى . الشركة الرئيسى

متعددة في أماكن مختلفة، فقد أجاز المشرع اعتبار المكان الذى يوجد به 

ل المتعلقة بھذا الفرع، ومن ثم يجوز رفع كل فرع موطنا خاصا با2عما

الدعوى على الشركة أمام المحكمة التي يقع في دائرتھا فرع الشركة 

مادة (بشرط أن يكون موضوع الدعوى من المسائل المتصلة بھذا الفرع 

على أن رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة التي ).  مرافعات٥٢/٢

  الرئيسى أو أحد فروعھا يوجد في دائرتھا مركز إدارة الشركة 

ا في حكم الشخص الواحد وتتمتع بالشخصية 3ً ينفي أن الشركة تعد قانون

نه في موطن الشركة تسلم ا2وراق القضائية أكما . )٣٦(المعنوية الواحدة

 ). من قانون المرافعات١١مادة (المطلوب إع,نھا إلى الشركة 

ذا ما توقفت عن دفع  تحديد المحكمة المختصة بشھر إف,س الشركة إ-

 من القانون المدنى أن إجراءات اOف,س ٢٥٠ديونھا، حيث تقرر المادة 

تتخذ أمام المحكمة ا3بتدائية التي يقع في دائرتھا موطن التاجر المطلوب 

 .شھر إف,سه

تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تكون الشركة طرفا  -

 لسنة ١٥٩المادة ا2ولى من القانون رقم فيھا، وفي ھذا الصدد نصت 

 على أن تسرى أحكام ھذا القانون على الشركات التي تؤسس في ١٩٨١

 . ا لھاًن تتخذ من الدولة موطنأالدولة 2نھا تلتزم ب

ا، فإذا تبين أن ًنه يلزم أن يكون حقيقيإ، فا 2ھمية تحديد الموطنًونظر

ا، وھو ًلواقع، كان الموطن صوريالموطن المحدد في عقد الشركة غير مطابق ل
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ما قد يلجأ إليه الشركاء ل,ستفادة المالية أو الضريبية أو للحصول على 

ففي مثل ھذه الحا3ت تتمتع . مساعدات تمنحھا الدولة للمشروعات الجديدة

المحاكم بسلطة سيادية في تحديد الموطن الحقيقى للشركة، كما أن للغير الذى 

يختار ما بين الموطن الصورى والموطن الحقيقى على يتعامل مع الشركة أن 

النحو الذى يحقق مصلحته، و3 تستطيع الشركة أن تدفع في مواجھته، إذا ما 

  .)٣٧(ن موطنھا الحقيقى غير موجود بھذا المكانأاختار الموطن الصورى، ب

 3 جدال في :La nationalité  جنسية الشركةـالنتيجة الخامسة -٦٢

 في تحديد ًماھما ًلشركة بجنسية دولة ما، فالجنسية تلعب دورأھمية تمتع ا

، ولمعرفة  فيھااًالقانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تكون الشركة طرف

سمالھا وسلطة أشكل الشركة وقواعد تكوينھا وكيفية مباشرتھا لنشاطھا ور

الجمركية يضاف إلى ذلك معرفة اOعفاءات الضريبية و. لخإالمديرين فيھا، 

التي قد تقررھا الدولة، وكذلك ا3متيازات والحقوق التي تنص عليھا الدولة في 

قصر ممارسة بعض (تشريعاتھا وتكون ا3ستفادة منھا مقصورة على رعاياھا 

ا2نشطة على الشركات الوطنية، إعانات وضمانات تصدير، منح قروض إلى 

بغ حمايتھا على الشركات ، ھذا كله فض, عن أن الدولة غالبا ما تس)آخره

وعلى غرار تمتع الشركة بذمة مالية مستقلة عن ذمم . الحاملة لجنسيتھا

  . )٣٨(ا تكون مستقلة عن جنسية الشركاء المكونين لھاًن جنسيتھا أيضإالشركاء، ف

وإذا كان 3 يوجد ثمة خ,ف حول ضرورة ا3عتراف لكل شركة بجنسية 

ول تحديد معيار اكتساب الشركة لجنسية ، وإنما الخ,ف يدور ح)٣٩(دولة ما

   :آراءوفي ھذا الصدد توجد عدة . دولة ما

فقد ذھب رأى أول إلى ا3عتداد بمكان تأسيس الشركة، فھذه ا2خيرة 

ا كان ًتكتسب جنسية الدولة التي تمت على إقليمھا إجراءات تأسيسھا وذلك أي

، )٤٠(انت جنسية شركائھاا كًيأالمكان الذى يوجد فيه مركز إدارتھا الرئيسى و

 في المادة Oماراتىاوقد أخذت بعض التشريعات بھذا المعيار، منھا التشريع 

 بنصھا على أن كل شركة ١٩٨٤ لسنة ٨الثالثة من القانون ا3تحادى رقم 

  . تؤسس في الدولة تحمل جنسيتھا
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 ن الشركة تكتسب جنسية الدولة التي تتخذ منھاإا للرأى الثاني، فًأما طبق

 :نأ ويذھب الرأى الثالث إلى القول ب.)٤١(الشركة مركزا لنشاطھا الرئيسى

المعيار الذى يجب ا2خذ به في ھذا المجال ھو معيار الرقابة، فالشركة تكتسب 

جنسية الدولة التي ينتمى إليھا الشركاء الذين يملكون حق اتخاذ القرارات 

  .  )٤٢(الرئيسية فيھا والرقابة عليھا

ى القائل باكتساب الشركة أ، الر)٤٣(نا نرجح، مع كثير من الفقهوالواقع أن

  .  لجنسية الدولة التي يوجد بھا مركز إدارتھا الرئيسى

وآخر : Le nom de la société   اسم الشركةـالنتيجة السادسة -٦٣

النتائج التي تترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية ھو ضرورة أن 

  . زھا عن غيرھا من الشركاتيكون للشركة اسم يمي

 أو أسماء الشركاء مع ضرورة اًواسم الشركة قد يلزم أن يتضمن اسم

إضافة وشركاه، كما ھو الحال في شركات ا2شخاص، وقد يكون من 

جله، أا من الغرض الذى أنشئت من ًا مشتقًالضرورى أن تتخذ الشركة اسم

  .  في شركات ا2موالوذلك كما ھو الحال

يز الشركة عن غيرھا ي عن أھميته في تمًية كبرى، فبه، فض,ول,سم أھم

من ا2شخاص المعنوية كما قلنا، تجرى كل المعام,ت التي تبرمھا الشركة مع 

 على أن ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٦الغير، وفي ذلك تنص المادة 

 جميع العقود والفواتير وا2سماء والعناوين التجارية واOع,نات وجميع"

ا2وراق والمطبوعات ا2خرى التي تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان 

الشركة ويبين فيھا نوعھا قبل العنوان أو بعده وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع 

ب قيمته في آخر س المال المصدر بحرأسبيان مركز الشركة الرئيسى وبيان 

سئولية الشركاء، والمشرع، لدوافع حماية الغير أو تحديد نطاق م". ميزانية

 باخت,ف شكل يتدخل لوضع ضوابط تحديد اسم الشركة، وھذه القواعد تختلف

  .   عند دراسة أشكال الشركاتاهالشركة، وھو ما سنر
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  ملخص الفصل الثاني

 الموضوعية العامة والخاصة وكذا لeركانبمجرد استجماع عقد الشركة 

وتكتسب . ديد يسمى الشركةي,د شخص جم الشكلية، يترتب على ذلك ا2ركان

ن كان المشرع قد خرج على ھذا إالشركة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينھا، و

 واعترف للشركة بشخصية معنوية خ,ل فترة التأسيس، ولكن بالقدر ا2صل

 الشخصية المعنوية للشركة تنتھي بمجرد تحقق أنكما . ال,زم لعملية التأسيس

ن كان المشرع قد خرج على إ الخاصة، وأوامة  انقضاء الشركة العأسبابحد أ

 وقرر استمرار الشركة متمتعة بشخصيتھا المعنوية خ,ل فترة ا2صلھذا 

  .التصفية، ولكن بالقدر ال,زم لعملية التصفية

 بأنھا الشخصية المعنوية، والتي تعرف  اكتساب الشركة   ويترتب على

 يكون للشركة ذمة أنزامات، ص,حية الشركة 3كتساب الحقوق والتحمل با3لت

  .، واسم وموطن وجنسيةوأھليةمالية مستقلة عن ذمم الشركاء، 
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   على الفصل الثانيأسئلة

  . عرف الشخصية المعنوية للشركة:١س

  .  حدد متى تبدأ الشخصية المعنوية ومتى تنتھي: ٢س

  .وية المترتبة على تمتع الشركة بالشخصية المعناaثار اكتب في  :٣س
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  ھوامش الفصل الثانى

 شروط اكتسابھا وحدود ، الشخصية المعنوية للشركة التجارية: محمود مختار بريرى.د )١(

   .١٩٨٥ ، دار الفكر العربى،ا3حتجاج بھا

HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, op. cit., n 414, pp. 59 et ss; 

Philippe MERLE, op. cit., n 74, pp. 84 et ss . 

  .١٧٧ ص ،٢٠٣ بند ، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي. د)٢(

 .٦٠ ص ،٣٩ بند ، المرجع السابق: محمد فريد العرينى.د) ٣(

لمانى والذى 2 ومن التشريعات التي تعتنق ھذا ا3تجاه نذكر منھا قانون شركات ا2سھم ا)٤(

ي السجل ى وجود إ3 بعد قيدھا فأ منه على عدم تمتع الشركة ب٤١تنص المادة 

 على ١٢ وكذلك القانون ا3تحادى لدولة اOمارات العربية حيث تنص المادة ،التجاري

 تبدأنه فيما عدا شركة المحاصة 3 يكون للشركة شخصية اعتبارية و3 يجوز لھا أن أ

أعمالھا إ3 بعد القيد في السجل التجاري ونشر محررھا الرسمى الصادر في النشرة 

 ،٥٨ بند ، المرجع السابق: فايز نعيم رضوان. انظر د،الوزارةالخاصة التي تصدرھا 

  . وما بعدھا٩٩ص 

ن تعليق اكتساب الشركة للشخصية أ في ش، ويذكر أن قانون قطاع ا2عمال العام قد ردد)٥(

 ١٩٧١ لسنة ٦٠ ما كان يقرره القانون رقم ،المعنوية على القيد في السجل التجاري

 شركات مساھمة يمتلكھا شخص معنوى بمفرده أو مع ن شركات القطاع العام وھيأبش

 وجدير بالم,حظة أن قانون قطاع ا2عمال .غيره من أشخاص القانون العام أو الخاص

 ومسمى شركات ،العام قد استبدل مسمى ھيئات القطاع العام بمسمى الشركات القابضة

  .القطاع العام بمسمى الشركات التابع للشركات القابضة

 نذكر منھا على ، من التشريعات قد نحت منحى المشرع المصرىاً أن ھناك عدد ويذكر)٦(

 لدولة اOمارات ١٩٨٤ لسنة ٨ من القانون ا3تحادى رقم ٧٢سبيل المثال المادة 

تكون للشركة شخصيتھا ا3عتبارية خ,ل فترة التأسيس " والتي تنص على أن ،المتحدة

تصرفات المؤسسين في تلك الفترة بشرط تمام بالقدر ال,زم لتأسيسھا وتلتزم الشركة ب

 ".ا للقانونًتأسيسھا وفق

 .١٨٠ص ،١٤، س٢٤/١/١٩٦٣ ق، جلسة ٢٧ لسنة ٣٩٠ نقض مصرى، الطعن رقم)٧(

 .٣٣١، بند ٣١٩انظر ما سيلى في تفصيل ھذا الموضوع بند  )٨(

  : نص على أن من قانون الشركات الفرنسى، والتي ت٣٩١ وھذا النص يتطابق مع نص المادة )٩(
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"La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la 

liquidation, jusqu`à la clôture de celle-ci". 

 فقد نصت ذات ، ولما كان التحويل من شكل إلى شكل 3 يتضمن إنشاء شركة جديدة)١٠(

 والشركة التي يتم التغيير ،نونىالمادة على إعفاء الشركات التي يتم التغيير شكلھا القا

 .إليھا والشركاء فيھما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة

 يذكر أن المشرع الفرنسى يفرض في ھذه الحالة تحول الشركة من شركة تضامن إلى )١١(

 . من قانون الشركات الفرنسى٢١ وھذا ما تقرره المادة ،شركة توصية بسيطة

 . ٥٥ ص ،٤٢ بند ، المرجع السابق: مصطفي كمال طه. د)١٢(

  .٥٥ ص ،٤٢ بند ،المرجع السابق : مصطفي كمال طه. د)١٣(

HAMEL, LAGARD et JAUFRET, op. cit., n 428, pp. 82 et ss. 

 آخر يقرر أن التحول من شكل إلى شكل 3 يؤدى إلى انقضاء ًيا  يذكر أن ھناك رأ)١٤(

 ھا نفس تظل للشركة في ثوبھا القانونى الجديد الشخصية المعنويةالشخصية المعنوية بل

 م وذلك سواء نص القانون أ،الم,زمة لھا منذ إنشائھا وحتى تحولھا إلى الشكل اaخر

ليھا يختلف إالعقد على ھذا التحول أم 3، بشرط أ3 يكون الشكل الجديد للشركة المتحول 

 ذلك مث, تحول شركة تضامن وھي شركة من ا عن شكلھا السابق،ًا جوھريًاخت,ف

      : انظر، إلى شركة مساھمة وھي شركة أموال،أشخاص

HEMARD, TERRE et MABILAT, Sociétés commercialess, D. 1972, 

Tome 1, n 188; Cass. com., 7 jullet 1971, Rev. Banque, 1972, p. 299, 

obs. L.MARTIN; Cass. com. 8 novembre 1972, S. 1973, p. 753. 

(15) Philippe MERLE, op. cit., n 103, p. 112; CHAMPAUD et D. Danet, 

Conséquences de la transformation d`une  S.N.C. en S.A.R.L. avant un 

dépô de bilan, RTD com, 1994, p. 724. 

   :انظر )١٦(

Yves GUYON, op. cit., n 183, p. 185; ESCARRA, op. cit., n 53, p. 71; 

 Philippe MERLE, op. cit., n 91, pp. 100 et ss; HAMEL, LAGARD et 

JAUFRET, op. cit., n 416, p. 60 . 

 : فايز نعيم رضوان. د،٧٠ ص ،٥٩ بند ،المرجع السابق : محمود مختار بريرى.د) ١٧(

 بند ،بق المرجع السا: محمود سمير الشرقاوي. د،١١٨ ص ،٦٨ بند ،المرجع السابق

  .١٨٣، ص ٢١١
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(18) HAMEL, LAGARD et JAUFRET, op. cit., n 416, p. 61 . 

  .٥٦ ص ،٤٤ بند ، المرجع السابق: كمال طهى مصطف.د

 .وذلك عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير) ١٩(

 .٥٧ ص ،٤٥ بند ، المرجع السابق: كمال طهى مصطف. د)٢٠(

  .٩٣٤، ص ١٩٥٧، ١ ط، أصول القانون: حسن كيرة.د )٢١(

انظر فيما سيلى عن المسئولية الشخصية والتضامنية للشريك المتضامن في شركات  )٢٢(

  .٣٧٢، بند ٣٧١التضامن والتوصية البسيطة بند 

(23) Cass. Civ., 20 avril 1885, D., 1885, p. 198, cité par Moktar Bireri, op. 

cit., p.71. 

(24) Henri et Léon MAZEAUD, Jean MAZEAUD, François CHABAS, Les 

obligations: Théorie générale, T. II, éd 8, MONTCHRESTIEN, Paris, 

1991, n 1147, p. 1190. 

(25) HAMEL, LAGARD et JAUFRET, op. cit., n 416, p. 60. 

  .٧٢ ص ،٥٩ بند ، المرجع السابق: محمود مختار بريرى. د) ٢٦(

 .٩ ،٢ ص ،لسابق المرجع ا: حسن كيرة. د) ٢٧(

  . فقط على شكل معين من الشركات وھي شركات المساھمةةفممارسة ھذه ا2عمال مقصور) ٢٨(

(29) Yves GUYON, op. cit., n 190, p 19.   

 ف, يستطيعون ، 3 يتمتعون بأھلية ا2داءنأن ھناك من ا2شخاص الطبيعيين  موي,حظ 

  .ا كالولى والوصىًواسطة من له السلطة قانونإبرام التصرفات القانونية بأنفسھم وإنما ب

(30) Yves GUYON, op. cit., n 194, p. 195. 

 محمد . د، وما بعدھا١٨٢ ص ،٢١٠ بند ، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي. د)٣١(

انه من أ يرى ًيان ھناك رأإومع ذلك ف.  ٦٨ ص ،٤٣ بند ، المرجع السابق:فريد العرينى

لشركة كشخص معنوى مساءلة جنائية عن ا2فعال التي يرتكبھا الممكن مساءلة ا

 ويقترح ھذا الرأى أن توقع على الشركة عقوبات توازى تلك العقوبات التي ،ممثلوھا

   : انظر، كأن يحكم بحل الشركة كعقوبة توازى عقوبة اOعدام،توقع على ا2فراد

Von HOUTTE, La ressponsabilité penale des sociétés, Ann. de com., 

1933, p. 27; A. MESTRE, Les personnes morales et le problème de leur 

resposabilité penale, Thése doct, Paris, 1899, citée par Faiz Naim 

RADOWON, op. cit., en arabe, n 69, p. 121. 
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ساءلة الشركة كشخص نجلوسكسونية تسمح بم2ويذكر أن بعض الدول ذات الثقافة القانونية ا

 ، )R 88-8تعليمات ( بى وور ا2 وھذا الحل توصى به أيضا تعليمات ا3تحاد ،معنوى جنائيا

  : انظر

Yves JUYON, op. cit., n 194, p. 196 . 

   :، انظر كذلك٦٨، ص ٤٣ بند ،المرجع السابق : محمد فريد العرينى. د)٣٢(

Yves GUYON، op. cit., n 194, p. 194 . 

  .ةوھذا ھو ما سنعرض له عن تناول قواعد إدارة كل شركة على حد )٣٣(

 فمحل السكن ھو المكان الذى ، ھذا ويجب عدم الخلط بين موطن الشخص ومحل سكنه)٣٤(

 فليس كل مكان يسكنه الشخص يعد موطنا له، ،ةيسكن فيه الشخص ولو لفترة محدود

 .ومع ذلك فالغالب اجتماع الموطن والسكن في مكان واحد

 فايز نعيم . د، وما بعدھا٦٢ ص ،٥٣ بند ، المرجع السابق: كمال طهىمصطف . د)٣٥(

 .١١٢ ص ،٦٦ بند ، المرجع السابق:رضوان

  .٦٣ ص ،٥٣ بند ، المرجع السابق: كمال طهى مصطف. د)٣٦(

(37) Philippe MERLE, op. cit., n 83, p. 94. 

  .، وا2حكام المشار إليھا١٧٧ ص ،١  ھامش، المرجع السابق: على البارودى. انظر د)٣٨(

 والواقع أن فقھاء القانون الدولى الخاص عادة ما ينكرون جنسية ا2شخاص المعنوية )٣٩(
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  : ا�ھداف

  : أندارس قادرا على اليكون ينبغى أن   ھذا الفصل،بعد دراسة
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 .جرالحا5ف(س و - 

 .ا�نسحاب - 

 .الخروج بحكم القضاء - 

  . شھر ا�نقضاء-٣

 بصرف النظر عن الخ(ف الناتج عن ربط فكرة : تمھيد وتقسيم-٦٤

، فإن انقضاء الشركة ھو انھيار )١(ا�نقضاء بالشركة كشخص معنوى أو كعقد

الرابطة القانونية التي نشأ عنھا الشخص المعنوى وانصھر في بوتقتھا الشركاء 

وقد نظم المشرع أسباب انقضاء . كل منھم حصة من مال أو عملبتقديم 

 من التقنين المدنى، ٥٣٧ إلى ٥٢٦ثاره في المواد من آالشركات بصفة عامة و

 أسباب انقضاء ١٩٨١ لسنة ١٥٩كذلك فقد تناول المشرع في القانون رقم 

 شركات المساھمة والتوصية البسيطة وذات المسئولية المحدودة في المواد من

  .)٢(١٥٤ إلى ١٣٧

تنطبق على كل أنواع ) المبحث اول(و�نقضاء الشركات أسباب عامة 

 وأسباب من شركات اموال، مكانت من شركات اشخاص أأالشركات سواء 

بالشركات التي تقوم على ا�عتبار الشخصى وھي ) المبحث الثاني(خاصة 

  .     حدودةشركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسئولية الم

  المبحث ا�ول

 ا�سباب العامة 2نقضاء الشركات

Causes de Dissolution Communes à Toutes les Sociétés  

اسباب العامة التي تؤدى إلى انقضاء كل الشركات :  تقسيم و تعداد-٦٥

ن  انتھاء العمل الذى م-٢ انتھاء مدة الشركة، -١: اشخاص منھا واموال ھي

مال الشركة كله أو معظمه بحيث يتعذر  ھ(ك رأس- ٣ الشركة، جله قامتأ
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 إجماع الشركاء على إنھاء مدة الشركة - ٤استمرار الشركة بما تبقى من أموال، 

 انقضاء الشركة بحكم قضائى صادر -٥ أو إجماع اغلبية التي يحددھا العقد،

شريك  اجتماع الحصص أو اسھم في يد -٦ على طلب أحد الشركاء، ًبناء

ا أو ً اندماج الشركة مزج-٧واحد امر الذى ينتفي معه انتفاء شرط التعدد، 

ا من ً ھل يعد تغيير شكل الشركة سبب- ٩ التأميم، -٨ا في شركة أخرى، ًضم

ا، نتناول تحديد مدى استلزام ًبعد عرض ھذه اسباب تباع. أسباب انقضائھا؟

  . شھر انقضاء الشركة

Arrivé du ء مدة الشركة المحدد بعقدھا انتھاـ  السبب ا�ول-٦٦  

terme fixé par l'acte de société:  ،مدة عقد الشركة قد تكون محددة فيه

  .وقد يھمل الشركاء تحديد ھذا امر

ففي الحالة اولى تنقضى الشركة بقوة القانون بانتھاء اجل المتفق عليه 

لغرض الذى قامت من في عقد الشركة، وذلك حتى ولو لم تتمكن من تحقيق ا

 من القانون المدنى على أن تنتھي الشركة ٥٢٦/١جله، وفي ھذا تنص المادة أ

وانتھاء الشركة ھنا يفترض تحديد المدة بصورة قاطعة، . بانتھاء الميعاد المعين

أما إذا كان ھذا التحديد على وجه التقريب بحسب العمل محل نشاط الشركة، 

انتھاء المدة أو تحقيق : اجلين إ� بحلول أحد فالشركة تعد قائمة و� تنقضى

كذلك يفترض ھذا ا�نتھاء أن تكون المدة محددة في عقد . )٣(غرض الشركة

والذى ، ١٩٨١ ة لسن١٥٩ من القانون رقم ٩المادة ا لنص ً وذلك تطبيق،الشركة

أحال على النموذج الذى يصدره الوزير المختص لXحاطة بالبيانات التي يجب 

 سريان المدة المحددة في عقد الشركة من ويبدأھذا . ضمنھا العقد ا�بتدائىأن يت

  .  )٤(تاريخ قيد الشركة في السجل التجارى

ا على تمديد مدة الشركة لمدة أو ًويجوز للشركاء ا�تفاق صراحة أو ضمن

وھذا ا�تفاق قد يقع قبل انتھاء مدة الشركة وفي ھذه الحالة يشترط . لمدد أخرى

ر ا�تفاق من جميع الشركاء أو من اغلبية التي يشترطھا العقد، وذلك أن يصد

جل الشركة يعتبر بمثابة تعديل للعقد، وھو ما � يجوز إ� بإجماع أن مد 
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وإذا وقع ا�تفاق بعد انتھاء مدة العقد، . الشركاء أو اغلبية التي يستلزمھا العقد

الشركة التي انقضت بانتھاء مدتھا، ا لشركة جديدة تحل محل ًن ھذا يعد تأسيسإف

ويتعين في ھذه الحالة اتباع إجراءات التأسيس التي نص عليھا القانون بالنسبة 

ين ا�عتراض على اتفاق التمديد ويحق لدائنى الشركاء الشخصي. للشركة الجديدة

. ن مثل ھذا ا�تفاق من شأنه منعھم من التنفيذ على حصص مدينھم الشركاء

ن التجديد � يسرى في مواجھة المعترض، إض أحدھم أو جميعھم، ففإذا اعتر

أما إذا كان .   الشركة قائمة بالنسبة لمن لم يعترض من باقى الشركاءىوتبق

ن يستمر الشركاء في مباشرة اعمال أا، كًجل الشركة ضمنيأتفاق على مد ا�

ح على الداخلة في نطاق غرض الشركة بعد انقضاء مدتھا، دون اتفاق صري

 مدنى وقرر أن الشركة ٥٢٦/٢ذلك، فھنا تدخل المشرع بمقتضى نص المادة 

 شركة جديدة إذ الفرض أتمتد سنة فسنة، وي(حظ ھنا أن الشركة تنقضى وتنش

  . )٥(ھنا أن الشركة قد انقضت بانتھاء مدتھا

نه يلزم إثبات اتفاق الشركاء إ من القانون التجارى، ف٥٨وطبقا لنص المادة 

ى على التمديد بإقرار مكتوب من الشركاء، كما يشترط شھر ھذا ا5قرار الضمن

  .  المتبعة في شھر عقد الشركة نفسھابالقواعد

وفي الحالة الثانية، أى حالة إھمال الشركاء تحديد مدة العقد، فيجب أ� 

جله أتتعدى ھذه المدة المعقولة لحياة ا5نسان أو ال(زمة �تمام العمل الذى من 

 من التشريعات قد حددت آجال بعض اًويذكر أن ھناك عدد. )٦( الشركةقامت

 يوليو ٢٤ من قانون الشركات الفرنسى الصادر في ٢الشركة، من ذلك المادة 

 سنة، وكذلك ٩٩ والتي تنص على أن مدة الشركة � يجوز أن تتجاوز ،١٩٦٦

رر أن  والتي تق،المادة الخامسة من نموذج نظام شركات المساھمة في مصر

 سنة إ� بموافقة وزارة التجارة ٢٥مدة شركة المساھم � يجوز أن تتجاوز 

  .الخارجية، وذلك بعد إلغاء وزارة ا�قتصاد

 استحالته جله قامت الشركة أوأ إنھاء العمل الذى من ى ـ السبب الثان- ٦٧

La réalisation ou extinction de l'objet social:  ،تنقضى الشركة أيضا
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جله قامت الشركة أو أ مدنى، بإنجاز العمل الذى من ٥٢٦نص المادة وفقا ل

جله أومثال الحالة اولى، إنشاء الكوبرى أو المطار الذى من . استحالة إتمامه

 أصبحأنشئت الشركة، أما الحالة الثانية فھي تفترض أن تحقيق غرض الشركة 

از الممنوح إلى مستحي(، كما ھو الحال لو أن ھيئة عامة ألغت عقد ا�متي

الشركة بإرادتھا المنفردة، أو صدور حكم قضائى بإغ(ق المحل التجارى الذى 

يشكل النشاط الوحيد الذى قامت الشركة �ستغ(له أو باعتبار نشاط الشركة غير 

  . )٧(مشروع نتيجة صدور قانون جديد يحرمه

امت من قوي(حظ في الحالة اولى أن الشركة تنقضى بإتمام العمل الذى 

نه يشترط في أكما . جله حتى ولو لم تكن المدة المحددة في العقد قد انقضت بعدأ

الحالة الثانية أن تطرأ ا�ستحالة بعد إنشاء الشركة، أما إذا طرأت ھذه ا�ستحالة 

  .)٨(عند تأسيس الشركة، فھذه اخيرة تبطل �ستحالة محلھا

الذى ه نفسرسة النشاط ومن المتصور أن يستمر الشركاء في مواصلة مما

جله الشركة، كما لو أنھا انتھت من رصف الطريق المحدد في عقد أأنشئت من 

اه بصدد انتھاء مدة وضحنأالشركة، ثم بدأت في رصف آخر، فھنا ينطبق ما سبق أن 

ى أن الشركة تجدد سنة فسنة، ويجوز لدائنى الشركاء الشخصيين أعقد الشركة، 

ار، فإذا ما اعترض أحد الدائنين أو جميعھم، فھنا ا�عتراض على ھذا ا�ستمر

  . تنقضى الشركة بالنسبة للمعترض، وتظل قائمة فيما بين ما بقى من الشركاء

 La perte totale مال الشركةسأ الھ<ك الكلى لر ـ السبب الثالث-٦٨

du capital social:  جله أوكما أن انتھاء مدة عقد الشركة والعمل الذى من

مالھا رأسن ھ(ك إشركة أو استحالته يؤديان إلى انقضاء الشركة، فقامت ال

تنتھي "  مدنى على أن ٥٢٧، وفي ھذا تنص المادة ھانفس يترتب عليه النتيجة

  ". الشركة بھ(ك جميع ما لھا أو جزء منه، بحيث � تبقى فائدة في استمرارھا 

تى على كل والھ(ك على نوعين، فھو قد يكون ماديا كما لو شب حريق أ

موجودات الشركة أو معظمھا، وقد يكون معنويا، كما لو قامت الشركة 



٩٢  الشركات التجارية

ى سبب من اسباب، أو لو حصلت باستغ(ل براءة اختراع حكم ببط(نھا 

  . الشركة على امتياز سحب منھا فيما بعد بقرار من السلطة المانحة له

ن يؤدى إلى عجز نه يشترط فيه أإا، فً معنويما أًكان الھ(ك ماديأوسواء 

ا على ذلك، إذا ھلكت موجودات الشركة بسبب ًوترتيب. الشركة عن القيام بنشاطھا

ن ھذا الھ(ك � يؤدى إلى ا�نقضاء ما دام إا عليھا، فًحريق شب فيھا وكان مؤمن

مين المستحق كاف لتمكينھا من مزاولة نشاطھا، ولما كان من غير أأن مبلغ الت

نه من النادر أن نجد، في إمين على موجوداتھا، فأة بالتالمتصور عدم قيام الشرك

  . وقتنا الحاضر، شركة تنقضى نتيجة الھ(ك المادى لموجوداتھا

ولكن � يشترط في الھ(ك أن يكون كليا، فالھ(ك الجزئى، كالھ(ك الكلى، 

 ذات اثر بشرط أن يكون ما تبقى من رأسمال الشركة غير مفيد في 5نتاجيكفي 

وتقدير كفاية أو عدم كفاية ما تبقى من أموال . ار الشركة في مزاولة نشاطھااستمر

الشركة �ستمرارھا في نشاطھا، ھي مسألة واقع يستقل بتقديرھا قاضى الموضوع 

ولتسھيل مھمة قاضى الموضوع، فقد جاءت . دونما رقابة عليه من محكمة النقض

ا من ً تحديدأكثرا ً معيار ووضعت١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٢٩المادة 

ليھا آنفا، ومضمون ھذا المعيار إ مدنى المشار ٥٢٧صت عليه المادة ذلك الذى ن

 المال تستطيع الشركة به ا�ستمرار في مزاولة النشاط لرأسھو وضع حدود دنيا 

المحقق لغرضھا، ويختلف من له حق طلب حل الشركة باخت(ف حجم الجزء الذى 

، كان لمديرى رأسمالھا المال، فإذا خسرت الشركة نصف رأسخسرته الشركة من 

الشركة أن يعرضوا على الجمعية العمومية أمر حلھا، وبالعكس، يكون للشركاء 

الحائزون لربع رأس المال طلب الحل في حالة خسارة الشركة لث(ثة أرباع رأس 

ال يقل  يكون لكل ذى شأن طلب ذلك إذا كان ما تبقى من رأس الماًوأخيرالمال، 

  .   ال(ئحة الذى تعينهادنىعن الحد 

إذا كان أحد الشركاء "  مدنى، تنقضى الشركة ٥٢٧/٢ا لنص المادة ًووفق

ا بالذات وھلك ھذا الشىء قبل تقديمه أصبحت ًا معينًن يقدم حصته شيئأقد تعھد ب

  ". الشركة منحلة في حق جميع الشركاء 



٩٣  ت التجارية الشركا

في الھ(ك المنصب على نه يشترط إوكما ھو واضح من ھذا النص، ف

الحصة المقدمة من أحد الشركاء لكى يؤدى إلى انقضاء الشركة، أن يقع قبل 

 في ھذه الحالة فقط ينتفي في عقد الشركة أحد أھم نهتسليم الحصة إلى الشركة 

مال الشركة، أما إذا كان الھ(ك رأسأركانه الموضوعية وھو المشاركة في 

ن أثره يتوقف على مدى كفاية أو عدم كفاية إكة، ف�حقا على تسليم الحصة للشر

ولربط المشرع .  المال �ستمرار الشركة في مزاولة نشاطھارأسما تبقى من 

ن ھ(ك الحصة قبل تسليمھا إلى الشركة يكون إالمصرى تبعة الھ(ك بالتسليم، ف

نتج ن الھ(ك � يإع تقديم البديل للحصة الھالكة، فعلى الشريك الذى إذا استطا

  . )٩(أثره في حل الشركة

 من : Dissolution volontaireإجماع الشركاءـ   السبب الرابع- ٦٩

المتصور أن تكون الشركة مھددة بخسارة كبيرة، أو � تكون كذلك وإنما � تحقق 

ارباح التي كان يأمل الشركاء تحقيقھا وقت إنشائھا، وفي ھذه الحالة أعطى 

تنتھي " مدنى على أن ٥٢٩/٢شركة بالنص في المادة المشرع الشركاء مكنة حل ال

أيضا الشركة بإجماع الشركاء على حلھا، والواقع أن تصفية الشركة اختيارا باتفاق 

ويطلق على ھذا الطريق . ا بحكم من القضاءًالشركاء خير من تصفيتھا جبر

 Dissolutionى حل الشركة قبل انقضاء مدتھا أ�نقضاء الشركة بالحل المبتسر 

avant l`arrivé du terme،ويشترط لصحته توافر الشروط ا_تية  :  

 إجماع الشركاء، وذلك ما لم يكن عقد الشركة أو القانون يتطلبان أغلبية - ١

 في ٦٠(فعقد الشركة قد يتطلب مث( توافر أغلبية عددية معينة . معينة

 من اًين معاًأو أغلبية ممن يملكون عدد)  من عدد الشركاءًالمائة مث(

اسھم، وقد يعلق العقد ا�تفاق على الحل بتوافر ھذه اغلبية إذا تغير 

ن المشرع قد إكذلك ف. )١٠( الشركاءحدمث( الوضع القانونى أو المالي 

 من القانون ١٢٩يتطلب توافر أغلبية معينة، من ذلك ما تنص عليه المادة 

 توافر اغلبية  من أن يشترط لصدور قرار الحل١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 

ال(زمة لتعديل عقد الشركة بعد انقضاء الجمعية العمومية، ھذا وقد 
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ج اغلبية المطلوبة 5صدار قرار حل الشركة بموافقة /٧٠حددت المادة 

  . ث(ثة أرباع اسھم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

ء بالتزاماتھا الناجمة عن  قدرة الشركة عند اتخاذ قرار الحل على الوفا-٢

ثر إذا كانت أى أتعام(تھا مع الغير، ف( ينتج اتفاق الشركة على الحل 

والعلة من ذلك حماية . الشركة في حالة توقف فعلى عن دفع ديونھا

الغير بقطع الطريق على الشركة من الھروب من الحكم بشھر إف(سھا، 

 من أسھللضياع، فما والقول بغير ذلك من شأنه تعريض حقوق الغير ل

  . إع(ن حل الشركة لكى تتملص من الوفاء بديونھا

ن، جاز للشركاء ا�تفاق على الحل، ف( يھم بعد ذلك ان الشرطافإذا ما توافر ھذ

 تضمن العقد ھذه المكنة أم �، أن تكون مدة الشركة محددة أو غير محددة، وسواء

شركاء سلوك ھذا الطريق للحل، ن كان الغالب اشتمال العقد على شرط يبيح للإو

  . كذلك � يھم أن تكون الشركة شركة أشخاص أو أموال أو من طبيعة مختلطة

 إذا :Dissolution judiciaire  الحل بحكم قضائى- السبب الخامس-٧٠

ى من الشركاء لم تتوافر اغلبية ال(زمة لحل الشركة، فھنا أعطى المشرع 

 من القانون المدنى على ٥٣٠ذلك تنص المادة ، وفي )١١(أن يطلب حل الشركة

أن  يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم 

خر � يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى آى سبب وفاء شريك بما تعھد به أو 

  . ما ينطوى عليه ھذا السبب من خطورة تبرر الحل

 المستند على حكم قضائى يكون ويتضح من ھذا النص أن انقضاء الشركة

في حالتين، اولى ھي طلب أحد الشركاء حل الشركة نتيجة عدم قيام شريك 

إخ(له با�لتزام بعدم (من الشركاء بتنفيذ التزاماته المنصوص عليھا في العقد 

منافسة الشركة، امتناع الشريك عن أداء العمل محل حصته إذا كانت الحصة 

بلغ النقود الذى يمثل محل حصته إذا كانت الحصة بتقديم بالعمل أو عن تقديم م

وي(حظ أن حق الشريك في طلب حل الشركة في ھذه . )١٢()مبلغ من النقود
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ى شرط أو اتفاق يجرد أالحالة ھو من الحقوق المتعلقة بالنظام العام يبطل 

وينبنى على ذلك أن ھذا الحق من الحقوق المرتبطة بصفة الشريك . الشريك منه

 L'actionالذى � يجوز لدائنه استعماله عن طريق الدعوى غير المباشرة 
)indirecteأما الثانية فھي أن يكون طلب الحل مقدما من أحد الشركاء . )١٣

مال رأسى من الشركاء، وإنما يرجع مث( لھ(ك جزء من ألسبب � يرجع إلى 

  .طھا من عدمه حول إمكانية مواصلة الشركة لنشااءف الشركالشركة واخت(

ى من الحالتين السابقتين، كان للقاضى أن يحكم بحل الشركة، أفإذا توافرت 

وھو يتمتع ھنا بسلطة تقديرية في إجابة أو عدم إجابة طلب الشريك بالحل، وھذا 

ويقدر القاضى ما ينطوى عليه السبب من "يتضح من صيغة المادة التي تقرر 

طورة من عدم الحل، حكم القاضى فإذا ما توافرت خ". خطورة تسوغ الحل

بانقضاء الشركة وتصفيتھا، � يھم أن نكون بصدد شركة أشخاص أو أموال أو 

  .)١٤(حتى من طبيعة مختلطة

 اجتماع الحصص أو ا�سھم في يد شريك واحدـ   السبب السادس- ٧١

Réunion de toutes les  parts ou actions en une seule main: 

بسبب انھيار أحد اركان الموضوعية الخاصة لقيام الشركة وتنحل الشركة ھنا 

وھو ركن تعدد الشركة، فقد رأينا عند دراستنا لھذه اركان أن المشرع يشترط 

، )١٥(، وث(ثة شركاء لتأسيس شركة المساھمةأكثرلتكوين الشركة توافر شريكين أو 

ص الواحد  فالمشرع المصرى لم يعترف بعد، كنظيره الفرنسى، بشركة الشخ

Société unipersonnelle. وي(حظ ھنا أن المشرع الفرنسى يمنح الشركة مھلة 

سنة من تاريخ اجتماع الحصص أو اسھم في يد شريك واحد لتوفيق أوضاعھا 

  ).  مدنى فرنسى١٨٤٤/٧مادة (

 :La fusion et La scission )١٦( ا2ندماج والتفتيتـ  السبب السابع- ٧٢

 بمقتضاه تتوحد ذمتھما المالية بحيث أكثرد يبرم بين شركتين أو وا�ندماج ھو عق

يجتمع كافة الشركاء في شركة واحدة عن طريق انقضاء كافة الشركات المندمجة 

. )١٧(ن تضم شركة بقية الشركات إليھاأوحلول شركة جديدة محل ھذه الشركات أو ب
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ناء شركتين أو  وھو فcombinaisonا�ندماج بطريق المزج : وھو على نوعين

 وقيام شركة جديدة تنتقل إليھا الذمم المالية للشركات التي فنيت، وا�ندماج أكثر

  .)١٨( في شركة قائمةأكثر وھو فناء شركة أو  Annéxionبطريق الضم 

ھذا وتتفاوت درجات تأثير ا�ندماج على الشخصية المعنوية للشركة 

لشخصية المعنوية للشركات باخت(ف نوعه، ففي ا�ندماج بالمزج، تنتھي ا

 شركة جديدة بشخصية معنوية جديدة، وھذا على أالمندمجة جميعھا، وتنش

خ(ف ا�ندماج عن طريق الضم، حيث تنقضى الشخصية المعنوية للشركة أو 

الشركات المندمجة، بينما تظل الشخصية المعنوية للشركة الدامجة وتؤول إليھا 

  . )١٩(ت المندمجةالشركة أو الشركاوالتزامات حقوق 

  :  ما يلىويشترط في ا2ندماج لكى ينتج أثره في حل الشركة

 أن يصدر قرار الدمج من كل الشركات الداخلة في ا�ندماج وفقا -١

  .لbوضاع والشروط التي ينص عليھا عقد كل شركة

 أ� يترتب على القرار با�ندماج إخ(ل بحقوق الدائنين للشركات محل -٢

 من ال(ئحة ٢٧٩ي ھذا ا5طار نص المشرع في المادة وف. ا�ندماج

نه يجوز للشركة المندمجة أ على ١٩٨١ لسنة ١٥٩ للقانون رقم التنفيذية

أن تعرض على حملة سنداتھا بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 

استرداد قيمة سنداتھم وفوائدھا حتى تاريخ السداد، ولحملة السندات 

دئذ تصبح وعن من تاريخ إخطارھم،ھور طلب ا�سترداد خ(ل ث(ثة ش

ا�ندماج مدينة بقيمة ھذه السندات وفوائدھا ى الشركة الدامجة في صورت

 من ذات ال(ئحة للدائنين ٢٩٨كذلك أجازت المادة . من تاريخ تمام ا�ندماج

من غير حملة السندات أن يطلبوا من المحكمة المختصة تقرير ضمانات 

ن لم يتم تقرير مثل ھذه الضمانات، إامجة، فلھم في مواجھة الشركة الد

  .اكانت موجودات الشركة المندمجة ضامنة للوفاء بقيمة ديونھم وفوائدھ

 أن يتم شھر القرار حتى يمكن ا�حتجاج به في مواجھة الغير، فباتفاق -٣
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الشركاء في الشركات الداخلة في ا�ندماج، ينتج ا�ندماج أثره في 

  . ى في مواجھة الغير إ� بالشھر وبالشھر وحده و� يسرهأطرافمواجھة 

من حيث تأثيره  ھانفسويرتب تفتيت الذمة المالية للشركة آثار ا�ندماج 

 ھو تقسيم أو توزيع La scission )٢٠(على الشخصية المعنوية للشركة، والتفتيت

 موجودة بالفعل أو تنشأن أكثرعناصر الذمة المالية للشركة على شركة أو 

الذى ينتجه ا�ندماج  هنفس لھذا الغرض، ويترتب على التفتيت اثر اًخصيص

إلى الشركة أو الشركات  ھاوالتزاماتمن حيث انتقال حقوق الشركة المفتتة 

ن في ا�ندماج إالمفتتة، ولكن يبقى ثمة فارق بين ا�ندماج والتفتيت من حيث 

كة واحدة، بينما تتجمع عناصر الذمة المالية لشركة أو عدة شركات في يد شر

بد من تلقى  ولكى يوجد تفتيت �. في التفتيت فيكون ھناك توزيع وليس تجمع

 في الشركة أو الشركات المفتتة اً أو حصصاًأسھمالشركاء في الشركة المفتتة 

  .)٢١(مقابل حصصھم في الشركة القديمة

 وتنقضى الشركة :La nationalisation  التأميم ـ السبب الثامن-٧٣

 بالتأميم الذى يعنى نقل ملكية الشركة من الشركاء إلى الدولة أو إحدى أيضا

. ويجب أن يقترن قرار التأميم بتعويض المساھمين وكيفية تحديده. ھيئاتھا العامة

ا ًوالغالب في العمل أن ينصب التأميم على الشركات المساھمة التي تلعب دور

  . ن رؤوس أموال ضخمة متملكها في توجيه ا�قتصاد القومى بما ًھمم

    انقضائھا؟ا إلىًا مؤديًھل يعد تغيير شكل الشركة سبب ـ  السبب التاسع- ٧٤

من الجائز قانونا تحول الشركة من شكل إلى شكل آخر، فمن المتصور أن 

تتحول شركة تضامن إلى شركة مساھمة أو إلى شركة توصية باسھم أو 

ى تأثير على أل � يتولد عنه والواقع أن تغيير الشك. شركة توصية بسيطة

ومن . )٢٢(ن تغير شكل الشركةإالشخصية المعنوية للشركة إذ تظل قائمة و

تاريخ اتخاذ قرار التحول يعد الشركاء في الشركة بشكلھا القديم شركاء في 

الشركة بشكلھا الجديد، ويخضعون من ھذا التاريخ للقواعد المنظمة للشكل 
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امن إلى شركة مساھمة، تصبح مسئولية الشركاء الجديد، فإذا تحولت شركة تض

محدودة بعد أن كانت غير محدودة، ولكن تظل مسئوليتھم غير محدودة بالنسبة 

لديون الشركة قبل التحول، فتطبيق قواعد الشكل الجديد إنما تكون بالنسبة 

ويشترط لتمام التحول صحيحا، أن . )٢٣(ثر رجعىأى أللمستقبل و� يكون لھا 

ار التحول مطابقا للشروط واوضاع التي ينص عليھا عقد الشركة يصدر قر

التي يتم تغيير شكلھا، ھذا با5ضافة إلى ضرورة اتخاذ كافة إجراءات تأسيس 

  .الشكل الذى يتم التحول إليه

  :  La publicité de la dissolution شھر انقضاء الشركةـ أخيرا-٧٥

 لم تستلزم شھر انقضاء الشركة إ�  من القانون التجارى٥٨إذا كانت المادة 

و أفي حالتي إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتھا وانسحاب 

إخراج شريك من الشركة في شركات اشخاص، إ� أن الفقه يرى ضرورة 

 الغير به ولكى يصبح للشركاء 5ع(ما كان سببه، وذلك ًشھر انقضاء الشركة أي

   .)٢٤(اء في مواجھتهإمكانية ا�حتجاج با�نقض

ونظرا للنتائج الخطيرة التي تترتب على حل الشركة من وضع نھاية 

ھا وحلول المصفين محلھم، ھذا فض( عن عدم يلحياتھا القانونية وسلطات مدير

ن إتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إ� بالقدر ال(زم لحاجات التصفية، ف

لزم ضرورة شھر انقضاء الشركة أيا ، است)٢٥(المشرع الفرنسى، مؤيد من الفقه

 الطرقبكان سببه، وقرر عدم سريانه  في مواجھة الغير إ� من تاريخ شھره 

  .)٢٦( بھا عقد الشركةأشھر التي ھانفس
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  المبحث الثاني

  أسباب ا2نقضاء الخاصة للشركات القائمة

  على ا2عتبار الشخصى

  Causes de dissolution rattachées  

à l`intuitus personae 

، على خ(ف أسباب )٢٧(أسباب ا�نقضاء الخاصة : تمھيد وتقسيم-٧٦

أموال، أشخاص، ذات (ا�نقضاء العامة التي تنطبق على كل أنواع الشركات 

 إ� شركات اشخاص، وذلك نظرا ، � تؤدى إلى انقضاء)الطبيعة المختلطة

وجود ثقة متبادلة  ن ھذه الشركات تقوم على ا�عتبار الشخصى الذى يعنى 

الذين غالبا ما تربطھم ع(قة صداقة أو  ورغبة في التعاون فيما بين الشركاء

، فكل شريك في ھذه الشركات ما قرر ا�شتراك في الشركة بحصة ةقرابة قوي

والحال كذلك فمن الطبيعى، أن . من مال أو عمل إ� لوجود أشخاص بذواتھم

 الذى إذا انھار ئهوبقا ذا ا�عتبار الشخصىھا بقيام ھؤيرتبط قيام الشركة وبقا

ى من أويزول ا�عتبار الشخصى بتحقق . انھارت معه الشركة، وإذا بقى بقيت

 إعسار أو إف(س أحد الشركاء أو -٢ موت أحد الشركاء، -١: تيةا_اسباب 

 خروج الشريك بحكم القضاء، وبعد -٤ انسحاب الشريك، -٣الحجر عليه، 

، نعرض لشرط الشھر القانونى �نقضاء الشركة المؤسس شرح ھذه اسباب

  .ى منھاأعلى 

 :La mort de l`un des associés  موت أحد الشركاءـ أو2

 ٥٢٨/١مادة ( أحد  الشركاء ىالقاعدة ھنا أن الشركة تنحل إذا توف:  المبدأ- ٧٧

ى أفبوفاة أحد الشركاء في ).  من قانون الشركات الفرنسى٢١مدنى مصرى، مادة 

وقت بعد إنشاء الشركة، يؤدى إلى حلھا، والحل يقع ھنا بقوة القانون، وإذا استمرت 

  .         )٢٨( بصفتھا شركة فعلية ذلك في ممارسة نشاطھا فإنما تستمر منرغمبالالشركة 
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ن وفاة أحد ولكن نظرا :  جواز ا2تفاق على استمرار الشركة-٧٨

نه يجوز ا�تفاق على إلق بالنظام العام، فالشركاء كسبب �نقضاء الشركة � يتع

قبل وفاة على ذلك أن يتم ا�تفاق بشرط . استمرار الشركة بين باقى الشركاء

 ذلك بعد وفاة 5باحة ف( يصح اتفاق الشركاء على تعديل عقد الشركة  الشريك،

� يترتب على الوفاة انھيار أحد اركان أالشريك، يضاف إلى ذلك ضرورة 

ذا أنشئت ية الخاصة بعقد الشركة، من ذلك انھيار ركن تعدد الشركاء إالموضوع

  .   ولم يتبق إ� شريك واحدا أحدھمىالشركة بين شريكين وتوف

  :الحجر عليه إف<س أو إعسار أحد الشركاء أوـ ثانيا
La faillite et  l'incapacité de l'un des associés  

(س أو إعسار أو الحجر على أحد ا بإفًتنقضى الشركة أيض:  القاعدة-٧٩

.  من القانون المدنى٥٢٨/١الشركاء أو جميعھم، وھذا ما تقضى به المادة 

 ذات التوصية موالواقع أن الشريك المتضامن سواء في شركات التضامن أ

البسيطة ما كان ليقبل ا�نضمام إلى الشركة والمسئولية التضامنية والشخصية 

ركة حتى في أمواله  الدين المترتب في ذمة الشالتي تعنى مسئوليته عن كل

نه يعلم أن ھناك شركاء آخرين تربطه بھم ع(قة قوية ويتمتعون أالخاصة، لو� 

بذمم مالية قوية تتساند وتتعاضد مع ذمته للتخفيف من مخاطر ھذه المسئولية، 

 م إعسار أمولذلك إذا ما انھارت إحدى ھذه الذمم سواء نتيجة شھر إف(س أ

حجر على صاحبھا، فذلك معناه أن ھذه الذمة لم يعد لديھا ما يمكن أن تقدمه ال

للشركة أو للشركاء، امر الذى يؤدى بالضرورة إلى انھيار ا�عتبار الشخصى 

  . الذى يقوم عليه ھذا القسم من الشركات

التي  ھانفسbسباب ولنه، أعلى :  جواز ا2تفاق على استمرار الشركة-٨٠

 ٥٢٨ الحديث عن وفاة أحد الشركاء، فقد أجاز المشرع في المادة  عنداعرضناھ

ولكن يشترط . مدنى إمكانية ا�تفاق على استمرار الشركاء بين ما بقى من الشركاء

لصحة ھذا ا�تفاق أن يكون منصوصا عليه في عقد الشركة أو في تعديله، وفي 

ف(س أو ا5عسار أو الحالة اخيرة يلزم أن يكون التعديل قد تم قبل تحقق ا5
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فإذا ما توافرت ھذه الشروط، كان ا�تفاق صحيحا، ويكون . صدور قرار الحجر

للشريك المفلس أو المعسر أو المحجور عليه عندئذ نصيب في أموال الشركة، 

ى من أويقدر ھذا النصيب، والذى يجب دفعه نقدا، بحسب قيمته وقت تحقق 

ى حق في أموال أكون لھذا الشريك بعد ذلك الحا�ت الث(ث المشار إليھا، و� ي

الشركة التي تتمخض عنھا معام(تھا مع الغير إ� إذا كانت ھذه اموال قد نتجت 

وي(حظ أن نصيب الشريك . عن عمليات سابقة على ا5ف(س أو ا5عسار أو الحجر

حالة � يدفع له مباشرة وإنما إلى السنديك في حالة ا5ف(س أو صاحب القوامة في 

ن الحجر، أما في حالة ا5عسار فيدفع نصيب الشريك إليه مباشرة وذلك 

ن كان يجعل إ المدين عن إدارة أمواله وا5عسار، على خ(ف ا5ف(س، � يغل يد

  .)٢٩(تصرفات المعسر غير نافذة في حق دائنيه

 :Sort d'un associé   انسحاب أحد الشركاءـثالثا

تنتھي الشركة " مدنى على أن ٥٢٩/١لمادة تنص ا:  النص القانونى-٨١

بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتھا غير معينة، على أن يعلن الشريك إرادته 

في ا�نسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله، وأ� يكون انسحابه عن غش أو 

  ". في وقت غير �ئق

ص يسعى والواقع أن المشرع بھذا الن:  القيود الواردة على ا2نسحاب-٨٢

جبر على أإلى تحقيق الموازنة بين حرية الشريك الشخصية والتي تتأذى إذا 

 وتأبيد ا�لتزام، ىالبقاء في الشركة إلى ما � نھاية، فالحرية الشخصية تتناف

وبين ا�عتبارات ا�قتصادية والتي تفرض ضرورة المحافظة على شركة 

ى من النص المشار إليه، رع، بمقتضى وتحقيقا لذلك، فقد أجاز المش. ناجحة

الشركاء في شركات اشخاص ا�نسحاب من الشركة مع وضع قيود على ھذا 

  : الحق، نجملھا فيما يلى

 الشركاء إلى عدم تحديد مدة أ أن تكون الشركة غير محددة المدة، ويلج-١

جله يستغرق حياة ا5نسان، أالشركة إذا كان الغرض الذى أنشئت من 



١٠٢  الشركات التجارية

 صيد اسماك مع إنشاء مصانع للتعليب ومنافذ ومثال ذلك شركات

  .توزيع للبيع

 أن يقوم الشريك بإع(ن رغبته في ا�نسحاب إلى باقى الشركاء، ھذا -٢

ن كان المشرع لم يحدد المدة التي يجب أن يتم ا5ع(ن خ(لھا، إ� إو

أنھا يتحتم أن تكون معقولة تعطى الشركاء فرصة مناقشة ھذا الشريك 

 عقد الشركة من شرط عن قرار ا�نسحاب خصوصا إذا خ(5ثنائه 

ن إومن جھة أخرى، ف. )٣٠(يبيح استمرار الشركة بعد ا�نسحاب

ا لXع(ن، ومن ثم يمكن إثبات حصوله ً معينًالمشرع لم يحدد شك(

بكافة الطرق إذا كنا بصدد شركة تجارية، أما إذا كانت الشركة مدنية 

  . )٣١( يقوم مقامھافيجب إثباته بالكتابة أو ما

ا بسوء نية أو وقع ًى مقترنأا على غش ً أ� يكون انسحاب الشريك منطوي- ٣

ن إوالواقع أن امرين يختلطان في العمل، حيث . في وقت غير �ئق

ويعد . )٣٢(سوء النية � يتوافر إ� إذا كان ا�نسحاب في وقت غير �ئق

 من شركة يكون له، ً مث(ا بسوء نية، إذا انسحبًانسحاب الشريك مقترن

بمقتضى نظامھا اساسى أو حكم القانون، حق التنازل عن حصته، 

ن الغرض من إباحة ا�نسحاب ھو عدم بقاء الشريك حبيس وذلك 

التزام طوال عمره، فاللجوء إلى ا�نسحاب في وقت يتمتع فيه الشريك 

ھاض بحق التنازل عن حصته ينطوى و� شك على سوء نية بغية ا5ج

على الشركة وإنھاء حياتھا، أو إذا توقفت الشركة عن دفع ديونھا وعلم 

ا فقرر ا�نسحاب، أو إذا وقع ً وشيكأصبحن شھر إف(سھا أالشريك ب

ا�نسحاب في الفترة التالية 5نشاء الشركة بعد إنفاق مصروفات كبيرة 

  .)٣٣(على ا�ستغ(ل وقبل حصولھا على أرباح قريبة منتظرة

 توافرت ھذه الشروط، وقع ا�نسحاب صحيحا وانحلت الشركة فإذا ما

ووجبت تصفيتھا وقسمة أموالھا، أما في حالة تخلف أحدھا، ف( ينتج ا�نسحاب 
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وكما يجوز للشركاء ا�تفاق على . ثر ويلزم الشريك بالبقاء في الشركةأى أ

د وفاة أو إف(س أو إعسار أو الحجر على أحمن رغم بالاستمرار الشركة 

ن عرضناھا أالشركاء، يجوز لھم ا�تفاق على ذلك وبذات الشروط التي سبق و

  .بخصوص الحا�ت اربع المشار إليھا

  : خروج الشريك بحكم من القضاء-اًرابع

Sort d'un associé par jugement  

ويجوز " نهأ مدنى على ٥٣١/٢وكذلك تنص المادة  : النص القانونى-٨٣

نت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه أيضا ى شريك، إذا كا

من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي ھذه الحالة تنحل الشركة 

  . ما لم يتفق باقى الشركاء على استمرارھا

ويعد ھذا النص استثناء على القاعدة العامة المنصوص عليھا في القانون 

ة المتعاقدين � يجوز نقضه أو تعديله إ� المدنى والتي تقرر أن العقد شريع

  . باتفاق الطرفين أو لbسباب التي قررھا القانون

يتمثل اول في : ويشترط لصحة ھذا ا�ستثناء توافر شرطين:  شروط-٨٤

 كانت الشركة غير محددة نه إذاإضرورة أن تكون الشركة محددة المدة، إذ 

�نسحاب من الشركة بإرادته المنفردة ن الشريك يستطيع، كما رأينا، اإالمدة، ف

 يكون إن طلب الخروج من الشركة يجب أن. دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء

ن يكون الشريك قد التحق بوظيفة عامة تمنعه من أمبنيا على أسباب معقولة، ك

ا�نضمام إلى الشركة أو تحرم عليه ا�شتغال بالتجارة، أو إذا أصابه مرض 

الحركة بصورة � تمكنه من القيام بالعمل محل الحصة التي عضال أقعده عن 

التزم بتقديمھا إلى الشركة، أو إذا كان يمر بضائقة مالية ويريد التصرف في 

 .  لخإأمواله، أو صدر حكم بنفيه من الب(د، 

فإذا ما كانت الشركة محددة المدة واستند طلب الخروج من الشركة على 

 ا�ستجابة إلى ھذا الطلب أو رفضه، فالقاضى أسباب معقولة، جاز للقاضى
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 اًفإذا ما استجاب القاضى للطلب وقدر أن ھناك أسباب. يتمتع ھنا بسلطة تقديرية

 ھذا ويجوز للشركاء. معقولة، انحلت الشركة ووجبت التصفية وقسمة أموالھا

  .النص في عقد الشركة على استمرار الشركة فيما بين الشركاء الباقين

 :La publicité de la dissolution  ھر ا2نقضاء شـخامسا

رأينا :  ضرورة الشھر ل<حتجاج بانقضاء الشركة في مواجھة الغير-٨٥

، )٣٤(أن معظم الفقه في فرنسا ومصر مجمع على ضرورة شھر انقضاء الشركة

ورتب على غياب الشھر عدم سريان ا�نقضاء في مواجھة الغير، الذى يحق 

ً  بعد، ويظل مسئو�ِل مع الشركة كما لو كانت قائمة لم تنقضعندئذ له أن يتعام

ثار قانونية سلبية أو إيجابية ناتجة عن اعمال والتصرفات القانونية آ عن أي

والجدير بالذكر أن الشھر � يقتصر فقط على حا�ت . سم الشركةاالتي تباشر ب

، ومن )٣٥( الشركةا�نقضاء، بل يمتد ليشمل ا�تفاق بين الشركاء على استمرار

ثم يجب شھر اتفاق الشركاء على استمرار الشركة فيما بينھم بدون الشريك 

عسر أو أفلس أو تم الحجر عليه، كذلك يجب شھر ا�تفاق أالذى انسحب أو 

وفي كل احوال يجب شھر ا�نقضاء . على استمرار الشركة بعد وفاة أحدھم

 .قد الشركة ذاتهبذات الطرق وا5جراءات المتبعة عند شھر ع
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  ملخص الفصل الثالث

 أموال أو أشخاصسباب انقضاء عامة تسرى على جميع الشركات أھناك 

  : ة مختلطة، وھي ذات طبيعأو

  . انتھاء مدة عقد الشركة  -١

  . جله الشركةأانتھاء العمل الذى قامت من   -٢

  المال بحيث � يكفي ما تبقى من مال �ستمرار الشركةرأسھ(ك   -٣

  .في القيام بنشاطھا

 التي يتطلبھا اغلبية إجماع أو مدة الشركة إنھاء الشركاء على إجماع  -٤

  .العقد

  .انقضاء الشركة بحكم قضائى  -٥

  . في يد شريك واحداسھم أواجتماع الحصص   -٦

  .التأميم -٨         .ا�ندماج   -٧

  : ي، وھا�شخاص انقضاء خاصة بشركات أسباب توجد آخرومن جانب 

  . حد الشركاءأوفاة   -١

  .حد الشركاءأ الحجر على أو إعسار أو إف(س  -٢

  .حد الشركاءأانسحاب   -٣

  .خروج الشريك بحكم قضائى  -٤



١٠٦  الشركات التجارية

   على الفصل الثالثأسئلة    

  .  ا�نقضاء العامة لعقد الشركةأسباباكتب في  :١س

  .  ا�نقضاء الخاصة بعقد الشركةأسباباكتب في  :٢س

  ؟ انقضاء الشركةأسبابا من ًغيير شكل الشركة سببھل يعد ت :٣س
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  ھوامش الفصل الثالث

 ويربط المؤلف فكرة .١٧٨ ص ،١٩٦ بند ، المرجع السابق: مراد منير فھيم. انظر د)١(

 .ا�نقضاء بالشركة كشخص معنوى وليس بالشركة كعقد

 لشركات تلقى  الحاكم١٩٨٨ لسنة ١٤٦ من القانون  رقم ٦٤ ھذا وقد أحالت المادة )٢(

 كذلك فقد ، لتنظيم انقضاء ھذه الشركات١٩٨١ لسنة ١٥٩اموال إلى مواد القانون رقم 

 الخاص بشركات قطاع ١٩٩١ لسنة ٢٠٣ من القانون رقم ٣٩ ،٣٨ن انظمت المادت

  .اعمال العام أسباب انقضاء الشركات القابضة والشركات التابعة

 .١٢٦ ص ،٧٢ بند ،ابق المرجع الس: فايز نعيم رضوان. د)٣(

 الصادر من رئيس مجلس ١٩٩١ لسنة ١٩٠٠ وذلك تطبيقا للقرار الوزارى رقم )٤(

 . ويذكر أن ھذا التاريخ ھو الذى تبدأ منه سريان المدة في القانون الفرنسى.الوزراء

ن كان ھناك رأى يرى إ و.٨١ ص ،٦٩ بند ، المرجع السابق: محمود مختار بريرى. د)٥(

محمد فريد . انظر د،نا � تنقضى بل تستمر بشخصيتھا المعنوية القديمةأن الشركة ھ

  . وما بعدھا٧٦ ص ،٤٩ بند ، المرجع السابق:العرينى

 وكذلك انظر احكام التي ،١٢٦ ص ،٧٢ بند ، المرجع السابق: فايز نعيم رضوان. د)٦(

 . إليھا المؤلفأشار

(7) Philippe MERLE, op. cit., n 106, p. 115 . 

  .٨٢ ص ،٧٠ بند ، المرجع السابق، محمود مختار بريرى.د) ٨(

 . وما بعدھا٣٥٩ ص ،٥ ج، الوسيط: السنھورى.د) ٩(

(10) Philippe MERLE, op. cit., n 108, p. 116 . 

 تضمين عقد الشركة بأي ،ا على الطبيعة العقدية للشركةً تأسيس،والواقع أن للشركاء

 حتى في حالة عدم وجود شروط تجيز ،ذلك لھم ك،شروط طالما � تخالف نصا آمرا

 فھي قادرة أيضا ،ت الشركةأ فما دامت ا5رادة ھي التي أنش، ا�تفاق على الحل،الحل

  .على إنھائھا

 ويجب أ� يفھم أن لجوء أحد الشركاء لطلب حل الشركاء معلق على عدم توافر )١١(

 كطريق لحل ،لجوء إلى القضاء وإنما الغالب في العمل أن ال،اغلبية ال(زمة للحل

 . � يطرق إ� في حالة الفشل في حل الشركة با�تفاق،الشركة

   : من القانون المدنى الفرنسى١٨٤٤/٧  وقد نصت على ھذه الحالة المادة )١٢(



١٠٨  الشركات التجارية

La société prend fin “ par la dissolution judiciaire prononcée par le 

tribunal à la demande d`un associé, pour justes motifs, notamment en cas 

d`inexécution de ses obligations par un associé…”. 

  .٣٧٩ ص ،٥ ج، المرجع السابق: السنھورى. د)١٣(

ن كان ھناك جانب من الفقه ما يقصر الحل القضائى على شركات اشخاص فقط إ و)١٤(

 محمود سمير . انظر د،ختلطةدون شركات اموال أو الشركات ذات الطبيعة الم

 . وما بعدھا٢٧١ ص ، المرجع السابق،الشرقاوي

  .٢٦٣ انظر ما سبق بند )١٥(

 رسالة دكتوراه ، النظام القانونى �ندماج الشركات: حسام الدين عبد الغنى الصغير. د)١٦(

 .١٩٨٦ ،كلية الحقوق جامعة القاھرة

(17) G. Caby, La modification aux status dans la société, 

   ،١٩٥٦-١٩٥٥دروس ألقيت على طلبة الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاھرة 

، مشار إليه في رسالة الدكتور حسام الدين عبد الغنى الصغير السابق ا5شارة ١٩١ص 

   .٢٤، ص٢إليھا، ھامش

 أن  إ�، وإذا كان القانون المدنى لم ينظم ا�ندماج كسبب من أسباب انقضاء الشركة)١٨(

 منه موضحا ما ١٣٠ قد تعرض له بھذه الصفة في المادة ١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون رقم 

 .يترتب عليه من آثار بالنسبة للشركة المندمجة أو الشركات المندمجة

 طعن ، نقض مصرى،١٩/١/١٩٨٤ جلسة ،ق٥٠ س،٤٢٨ طعن رقم ،نقض مصرى )١٩(

 .٧/٥/١٩٩٠ جلسة ،ق٥٥ س،٢١٩٣رقم 

    :  انظر)٢٠(

M. Cozian, A. Viandier et FI. Deboissy, op. cit., n 1709, p. 549; Philippe 

MERLE, op. cit., n 672, pp. 731 et ss. 

(21) Philippe MERLE, op. cit., n 672, p. 731 

   : من القانون المدنى الفرنسى١٨٤٤/٣ وھذا ما تنص عليه المادة )٢٢(

“La transformation régulière d`une société en une société en une société d`une 

autre forme n`entraîne pas la création d`une personne morale nouvelle ….”. 

(23) M. Cozian, A. Viandier et FI. Deboissy, op. cit., n 533, p. 196. 

 مختار  محمود. د،٢٢٠ ص ،٢٥٥ بند ، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي. د)٢٤(

 .٨٨ ص ،٧٨ بند ، المرجع السابق،بريرى
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(25)Yves GUYON, op. Cit., n 208, p. 208 ; M. Cozian, A. Viandier et FI. 

Deboissy, op. cit., n 568, pp. 207 et ss. 

   : من القانون المدنى الفرنسى على أن١٨٤٤/٨ وفي ھذا تنص المادة )٢٦(

“La dissolution de la société entraîne sa liquidation … Elle n`a d`effet à 

l`égard des tiers qu`après sa publication “. 

وإذا كان المشرع قد أورد ھذه اسباب في معرض حديثه عن أسباب انقضاء الشركة بصفة  )٢٧(

، إ� أن الثابت أنھا � تؤدى إ� إلى انقضاء شركات ٥٣١، ٥٢٩، ٥٢٨عامة في المواد 

  ).  وشركات المحاصة، شركات التوصية البسيطة،شركات التضامن(اشخاص 

(28)Yves GUYON, op. cit., n 274, p. 265. 

 . من القانون المدنى المصرى وما بعدھا٢٥٧ المادة )٢٩( 

 .١٤٧ ص ،١٢٨ بند ،لمرجع السابقا : محمود مختار بريرى. د)٣٠(

 .٣٧٢ ص ، المرجع السابق: عبد الرزاق السنھورى. د)٣١(

 .١٢٢ ص ،١١٧ بند ، المرجع السابق: كمال طهى مصطف. د)٣٢(

 .١٢٢ ص ،١١٧ بند ، المرجع السابق: كمال طهى مصطف. د)٣٣(

 .٣٣٠ بند ، انظر فيما سبق)٣٤(

  .٨٩ ص ،٦١ بند ، المرجع السابق: محمد فريد العرينى. د)٣٥(

  



١١١  الشركات التجارية

  الفصل الرابع

  آثار انقضاء الشركة

  )التصفية والقسمة والتقادم (

Effes de la dissolution 

  :ا"ھداف

  :ا على أنً قادرالدارس يكون ، ينبغى أن ھذا الفصلدراسةبعد 

 .  التي تترتب على انقضاء الشركةا�سبابيبين بدقة  -١

  . يحدد بدقة ا�حكام القانونية لعملية تصفية الشركة  -٢

  .يستعرض بدقة أحكام قسمة الشركة وقواعدھا  -٣

  .يستوعب المقصود بتقادم دعاوى الغير ضد الشركاء  -٤

   :لعناصرا

  .أحكام التصفية -١

 .أحكام قسمة موجودات الشركة -٢

 .تقادم الدعاوى التى ترفع من الغير ضد الشركاء -٣

 بانقضاء الشركة بتحقق أحد ا�سباب العامة أو :وتقسيم  تمھيد-٨٦

ل6نقضاء، وشھر ھذا ا3نقضاء بالطرق القانونية، اعتبرت الشركة الخاصة 

منقضية ليس فقط في الع6قة فيما بين الشركاء وإنما أيضا بالنسبة للغير الذى 

 )المبحث ا"ول(وانقضاء الشركة يستتبع بالضرورة تصفيتھا . )١(تعامل معھا

المرفوعة ضد  تقادم الدعاوى اًوأخير )المبحث الثاني(وقسمة موجوداتھا 

  .)المبحث الثالث(الشركاء 

  



١١٢  الشركات التجارية

  المبحث ا"ول

  تصفية الشركة

La liquidation de la société 

التصفية ھي عملية طويلة ومركبة، تقتضى لتسھيلھا، :  تمھيد وتقسيم-٨٧

احتفاظ الشركة خ6لھا بشخصيتھا المعنوية، وإسناد إتمامھا إلى شخص يعينه 

 على ذلك وبعد تعريف عملية ً وبناء،ولياته ص6حياته ومسئنالشركاء ويحددو

 ،ً)أو8(التصفية وبيان احتفاظ الشركة بشخصيتھا المعنوية خ6ل فترة التصفية 

  ).اًثاني(سوف نعمد إلى بيان أحكام التصفية 

بشخ:صيتھا المعنوي:ة خ:<ل فت::رة   تعري:ف الت:صفية واحتف:اظ ال::شركة-ًأو8

  : Définition de la liquidation التصفية

 التصفية ھي مجموع ا�عمال القانونية المتتابعة التالية : تعريف التصفية- ٨٨

لعملية التصفية، والتي تھدف إلى حصر موجودات الشركة وما لھا من حقوق وما 

عليھا من ديون، وذلك بغية استيفاء الحقوق وسداد الديون وتسييل موجودات 

  . )٢(نھم كل بحسب نصيبهالشركة ووضعھا بين يد الشركاء لقسمتھا فيما بي

ھذا وتدخل الشركة مرحلة التصفية بمجرد تحقق أحد أسباب انقضائھا 

  . العامة أو الخاصة

وا�صل ھنا أن بحل الشركة تنتھي سلطة المديرين ويحل محلھم 

 على ًالمصفون، وتختفي الشخصية المعنوية للشركة، ويصبح الشركاء، بناء

 الشركة، فملكية ھذه ا�خيرة تنتقل إلى الذمة ا على الشيوع لموجوداتًذلك، م6ك

ن زوال الشخصية المعنوية للشركة يستتبع بالضرورة �المالية للشركاء، وذلك 

الشخصيين للشركاء  وا�مر كذلك، يصبح من حق الدائنين. زوال ذمتھا المالية

ة ونتيجة لشذوذ ھذه النتيج. التنفيذ على ھذه الموجودات ومزاحمة دائنى الشركة

ا ًمتمتع اًا معنويًضرارھا بدائنى الشركة الذين تعاملوا معھا بوصفھا شخصإو



١١٣  الشركات التجارية

بذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لھا، فقد تدخل المشرع وقرر بقاء 

 على ذلك ًالشركة محتفظة بشخصيتھا المعنوية طوال فترة التصفية، وبناء

 ھؤ3ء ىا، فإذا ما استوفيقتصر حق التنفيذ على أموال الشركة على دائنيھ

حقوقھم، كان ما تبقى ملكا خالصا للشركاء يستطيع الدائنون الشخصيون لھم 

 ٥٣٢ھذا وقد نظم المشرع المدنى أحكام التصفية في المواد من . التنفيذ عليه

 المواد المذكورة على قواعد ذات طبيعة ً ونظرا �ن ما تحتويه،٥٣٧إلى 

على مخالفتھا، وتنظيم كيفية تمام التصفية بالطريقة ن للشركاء ا3تفاق إمكملة، ف

  . ن سكتوا، طبقت قواعد القانون المدنىإالتي يرونھا، ف

 عند  نفسهھذا ويذكر أن المشرع التجارى قد تبنى موقف المشرع المدنى

تعرضه لتصفية الشركات المساھمة والتوصية با�سھم وذات المسئولية 

 تنص على أن تتم ١٩٨١ لسنة ١٥٩نون رقم  من القا١٣٧المحدودة، فالمادة 

ا �حكام ھذا القانون ما لم يرد بنظام الشركة أو عقدھا أحكام ًالتصفية طبق

لة التصفية تعين الرجوع أوإذا خ6 القانون المذكور من حكم ما في مس. أخرى

بشأنھا إلى القواعد الواردة في القانون المدنى بشرط عدم تعارضھا مع ما 

  .انون المذكورتضمنه القي

تحتفظ :  احتفاظ الشركة بشخصيتھا المعنوية خ<ل فترة التصفية-٨٩

الشركة، كما قلنا بشخصيتھا المعنوية خ6ل فترة التصفية، وھذا ما تقرره المادة 

 بقولھا تحتفظ الشركة خ6ل مدة ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٣٨

 التصفية، وقد نصت على عمال�التصفية بالشخصية ا3عتبارية بالقدر ال6زم 

  . )٣( مدنى٥٣٣ذلك أيضا المادة 

   والحكمة التي توقھا المشرع من تقرير ذلك ھو تسھيل عملية التصفية إذ 

3 يتصور أن يقوم المصفي بإبرام تصرفات قانونية 3زمة لعملية التصفية من 

خصيتھا غير أن تكون الشركة متمتعة بشخصيتھا المعنوية، فاحتفاظ الشركة بش

 والتي ستجعل إتمام ،خ6ل تلك الفترة يجنب الشركاء تطبيق قواعد الشيوع

 تتطلب في بعض األحيان اتخاذ قرارات ألنهاا ً التصفية شبه مستحيلة نظرعملية



١١٤  الشركات التجارية

 حماية دائنى الشركة من مزاحمة إلى، كذلك هدف المشرع )٤(معينة باإلجماع
  . )٥(الدائنين الشخصيين للشركاء

كة بشخصيتھا المعنوية خ6ل تلك الفترة في ع6قتھا بالغير وتحتفظ الشر

 3حتفاظھا بشخصيتھا ٍوالشركاء ودائنيھم الشخصيين، لكن 3 يوجد ثمة داع

ا3عتبارية في ع6قة الشركاء بعضھم البعض، فلكل شريك التصرف في نصيبه 

بين ا فيما ًن كان ھذا التصرف يعد صحيحإمال الشركة، ولكن، ورأسالشائع في 

نه 3 ينفذ في مواجھة المصفي ودائنى الشركة إ3 أالشريك والمتصرف إليه، إ3 

  . )٦(بقدر النصيب الصافي بعد سداد ديون الشركة الذى سيؤول للشريك بعد القسمة

وي6حظ أن الشركة تحتفظ بالشخصية المعنوية بالقدر ال6زم لعملية التصفية 

نه ليس للشركاء وقف أترتب على ذلك وحاجاتھا، أما فيما عدا ذلك تزول، وي

عمال جديدة أالتصفية وتقرير استئناف الشركة �عمالھا، كما ليس للمصفي القيام ب

  . )٧(غير 3زمة لعملية التصفية إ3 إذا كانت ھذه ا�عمال 3زمة Tنھاء أعمال قديمة

ومــا دامــت أن الـــشركة تحــتفظ بشخـــصيتها بالقــدر الـــالزم لعمليــة التـــصفية، 
الــشركاء المتــضامنين تنحــسر عــنهم صــفة التــاجر بمجــرد تحقــق أحــد أســباب ن إفــ

  . الشركاء خالل فترة التصفيةإلى المصفي ال إلىانقضائها، فالدعاوى توجه 

ـــاظ الـــشركة بشخـــصيتها المعنويـــة خـــالل فتـــرة التـــصفية يترتـــب عليـــه  واحتف
قلة عــن احتفاظهــا بكــل اآلثــار التــي تترتــب علــى ذلــك مــن تمتعهــا بذمــة ماليــة مــست

 والتـــي تـــشكل الـــضمان العـــام لـــدائنى الـــشركة دون دائنـــى الـــشركاء ،ذمـــم الـــشركاء
 حياتهـــا، وكـــذلك احتفاظهـــا وأثنـــاءا كمـــا كـــان الوضـــع قبـــل حلهـــا ًالشخـــصيين تمامـــ

  وفــي جميــع مكاتبــات الـــشركة،باســمها مــع ضــرورة إضــافة عبــارة تحـــت التــصفية
ن وراء مــضــرار التــي تــصيب ٕ واال ســئل المــصفي مــسئولية مدنيــة عــن األوفواتيرهــا

 ذلك استمرار احتفاظها بموطنهـا وجنـسيتها وحقهـا فـي التقاضـى إلىذلك، يضاف 
ٕ مـدعى عليهـا، واذا توقفـت الـشركة عـن دفـع ديونهـا، جـاز مسواء بصفتها مدعية أ

  . للغير طلب شهر إفالسها



١١٥  الشركات التجارية

 :Modalités de la liquidation ا"حكام القانونية للتصفية -اًثاني

 إن دراسة ا�حكام القانونية للتصفية، يقتضى أن :يد وتقسيم تمھ-٩٠

  لى تعيين المصفي وعزله ومركزه القانونى وص6حياته انعرض على التو

  . قفل التصفيةاًوأخيرته، امسئوليو

 الشركة  عقد:liquidateur Nomination de   تعيين المصفي وعزله- ٩١

  . ين المصفي، وقد يسكتيقد يبين كيفية تع

ا لھا تعيين ً الحالة ا�ولى يوضح العقد الشروط وا�وضاع التي يتم وفقففي

المصفي، وعندئذ يجب على الشركاء احترام ھذه الشروط وعدم مخالفتھا، وفي ھذا 

 مدنى على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتھا بالطريقة المبينة ٥٣٢تنص المادة 

جنبى غير الشريك أة إلى شخص ولكن يجوز للمحكمة أن تعھد التصفي. في العقد

  . )٨(المبين في العقد وذلك متى استوجبت التصفية تعارض مصالح الشركاء

، فھنا يكون من ه وشروطأما إذا سكت العقد ولم يبين كيفية تعيين المصفي

 مدنى تنص على ٥٣/١، فالمادة )٩(حق الشركاء جميعھم القيام بعملية التصفية

 أكثر أو  واحٍد مصٍفوإماتضاء إما جميع الشركاء  يقوم بالتصفية عند ا3ق:أن

والواقع أن ھذا النص يتناول في شقه ا�ول الشركات . تعينھم أغلبية الشركاء

 وھو ما ينطبق على شركات ا�شخاص، فقلة ً عدد الشركاء قلي6االتي يكون فيھ

شق  التصفية، أما ال�عمالعدد الشركاء يتصور معه إمكانية تولى كل الشركاء 

ا، ومثال ذلك ً عدد الشركاء كبيراالثاني، فھو يتناول الفرض الذى يكون فيھ

شركات المساھمة، فھنا لكى يتفادى المشرع الصعوبات التي قد تنجم عن كثرة 

 للقيام أكثر أو عدد الشركاء، فقد أعطى أغلبية الشركاء الحق في تعيين مصٍف

، تكون ١٩٨١ لسنة ١٥٩ رقم وفي الشركات الخاضعة للقانون. عمال التصفيةأب

 لتولى عملية أكثر أو الجمعية العامة ھي صاحبة ا3ختصاص في تعيين مصٍف

، والقرار بالتعيين يصدر با�غلبية المطلقة ليس لكل )١٣٩مادة (التصفية 

  ). ٦٧مادة (ا�سھم المملوكة للشركة، وإنما لVسھم الممثلة في ا3جتماع 



١١٦  الشركات التجارية

 الشركة باطلة اه في الحا3ت التي تكون فيھنإ، ف٥٣٤/٣ووفقا لنص المادة 

.  على طلب كل ذى شأنًتعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية، بناء

، فقد نصت وحتى 3 يترك المشرع الشركة في وضع مذبذب لحين تعيين مصٍف

وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى " على أن ٥٣٤/٤المادة 

وبالمقابل ولتفادى دوام استمرار عملية التصفية مدة ". المصفينالغير في حكم 

طويلة، فقد قرر المشرع الفرنسى تقييد ممارسة المصفي لسلطاته لمدة ث6ث 

  . )١٠() من قانون الشركات الفرنسى٤٠٩مادة (سنوات من تاريخ التعيين 

ا من ًوفي كل ا�حوال، فالمصفي يمكن أن يكون من بين الشركاء أو شخص

ا التمييز بين الدعاوى التي ترفع على ًالغير، ويجب عندما يكون المصفي شريك

ا، فالدعاوى في ًا وتلك التي يختصم فيھا بصفته مصفيًالمصفي بوصفه شريك

الحالة ا�ولى تخضع للتقادم الخمسى، في حين أن الثانية تخضع للتقادم الطويل 

  . )١١(وھو خمس عشرة سنة

ا، و3 يشترط فيه أن ًا معنويً شخصنا قد يكوًعيا طبيًوكما قد يكون شخص

ن، وفي ھذه الحالة يجب تحديد سلطات وا، فقد يتعدد المصفًا واحدًيكون شخص

كل منھم في قرار التعيين أو في الحكم الصادر بذلك من القضاء، فكما يجب 

 الشركة أثناء حياتھا في حالة تعددھم، يجب سلوك ىد سلطات مديريتحد

  . عند تعدد المصفين هنفسالطريق 

 استلزم ١٩٨١ لسنة ١٥٩ن القانون رقم إوأيا ما كانت طريقة تعيين المصفي، ف

شھر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في 

  .السجل التجارى وفي صحيفة الشركات ويقوم المصفي بمتابعة إجراءات الشھر

ن الجھة التي عينته تكون إوجب عزله، فوإذا بدر من المصفي ما يست

 ١٤١صاحبة ا3ختصاص أيضا في إصدار قرار العزل، وھذا ما تقرره المادة 

يكون عزل المصفي " : بنصھا على أن١٩٨١ لسنة ١٥٩من القانون رقم 

بالكيفية التي عين بھا وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على 



١١٧  الشركات التجارية

  . "تعيين من يحل محله

نه استلزم إستوجب المشرع شھر اتفاق الشركاء على تعيين المصفي، فوكما ا

ضرورة شھر " من ذات القانون تنص على ١٤٠ذلك عند عزل المصفي، فالمادة 

عزل المصفي في السجل التجارى وفي صحيفة الشركات و3 يمكن ا3حتجاج 

تعيين وكما أن للمحكمة . "بقرار العزل في مواجھة الغير إ3 من تاريخ الشھر

ن لھا عزل المصفي إ للشركة بناء على طلب أحد الشركاء أو المساھمين، فمصٍف

  . إذا وجدت من ا�سباب ما يسوغ ذلكھا نفسةالطريقب

 :Situation juridique de liquidateur المركز القانونى للمصفي - ٩٢

لول  مدنى، يترتب على حل الشركة انتھاء سلطة المديرين وح٥٣٣طبقا لنص المادة 

المصفي محلھم في إدارة الشركة خ6ل فترة التصفية، فالمصفي يعد في مركز 

  . )١٢(الوكيل عن الشركة

ن المصفي يعد صاحب الصفة في الدعاوى التي ترفع إ على ذلك، فًوبناء

كما أنه إذا فرض وتقررت الحراسة القضائية على . يھاأو عل من الشركة

ا Tدارتھا، ثم حلت الشركة ودخلت ًالشركة لخ6ف بين الشركاء وعين حارس

ن مھمة الحارس تدخل في إن الحراسة تزول إذ إ، فاًطور التصفية وعين مصفي

 من قانون الشركات المصرى تقرر ١٣٨وإذا كانت المادة . )١٣(المصفيمھمة 

ن سلطاتھا تقتصر على ا�عمال إبقاء ھيئات الشركة قائمة خ6ل فترة التصفية، ف

  . اختصاص المصفينالتي 3 تدخل في

 سلطات دتتحد :  Prérogatives de liquidateur سلطات المصفي-٩٣

المصفي في عقد الشركة أو في القرار الصادر من الشركاء أو قرار المحكمة 

  . التي تولت مھمة تعيين المصفي

فإذا ما خ6 عقد الشركة أو قرار الشركاء من تحديد لھذه السلطات، 

�عمال التي تقتضيھا عملية التصفية، وان يبتعد عن اتخاذ فللمصفي القيام بكل ا

  . أي قرارات أو إتمام عمليات خارجة عن نطاق التصفية
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وتعد . ويجب على المصفي مراعاة القيود الواردة على ممارسته لسلطاته

عندئذ تصرفات المصفي صحيحة ونافذة في حق الشركة، وھذا ما تنص عليه 

ن تلتزم الشركة بكل أ التي تقرر ب١٩٨١ لسنة ١٥٩م  من القانون رق١٤٧المادة 

 أعمال التصفية حتى ولو هتصرف يجريه المصفي باسمھا إذا كان مما تقتضي

  . جاوز القيود الواردة على سلطاته

نه يشترط لنفاذ تصرفات المصفي في مواجھة أوواضح من ھذا النص 

 أن ا^خر الشركة، والشركة توافر شرطين، ا�ول ھو إبرام ھذه التصرفات باسم

 أعمال التصفية، ومن ثم ف6 تنفذ في ه في نطاق ما تقتضيًيكون التصرف داخ6

حق الشركة التصرفات التي يجريھا المصفي لحسابه الخاص وكان المتعاقد الذى 

وا�مر 3 يقتصر على ذلك . تعامل معه يعلم بخروج المصفي عن حدود سلطاته

 من قانون الشركات الجديد، منح ١٤٨ المادة فقط، بل أن المشرع، بمقتضى نص

للديون الناشئة عن ھذه التصرفات أولوية وأفضلية عن الديون ا�خرى، وذلك 

  . بھدف بث الطمأنينة وتشجيع كل من يتعامل مع المصفي خ6ل فترة التصفية

جر أوفي مقابل قيامه بھذه السلطات، فللمصفي الحق في الحصول على 

Rémunération، ه مقدار ا�جر جاز للمحكمة تقديره نيا لم يحدد قرار تعيوإذ

آخذة في ا3عتبار مدى الجھد المبذول في إنھاء عملية التصفية ومدتھا، وھذا ما 

ويكون للمصفي اجر  " من قانون الشركات المصرى بقولھا،١٤٩تقرره المادة 

  ". يحدد في وثيقة تعينه وإ3 حددته المحكمة

، يكون للمصفي الحق في الحصول على أي مبالغ وباTضافة إلى ذلك

جل التصفية، وتتمتع ھذه المبالغ بامتياز المصروفات التي أيكون قد أنفقھا من 

وإذا كانت أموال الشركة غير . تھدف إلى المحافظة على الضمان العام للدائنين

جل التصفية، كان له حق أ وما أنفقه من أجرهكافية لكى يحصل المصفي على 

رجوع على الشركاء بما تبقى منھا، فله أن يطالب كل شريك بنسبة حصته في ال

ى من أا، أو أن يرجع على ًالدين بعد استنزال نصيبه منه إذا كان المصفي شريك

الشركاء بكل الدين إذا كان من غير الشركاء وكانت الشركة المراد تصفيتھا 
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  . مسئولية تضامنيةة الشركاء عن حقوق المصفي تكونيشركة تضامن، فمسئول

 يلتزم :Résponsabilité de liquidateur المصفي  مسئولية-٩٤

دود القيود المتضمنة في قرار المصفي،  كما قلنا، بأداء المھمة الموكولة إليه في ح

ه، وتلتزم الشركة بكل التصرفات التي يبرمھا المصفي بوصفه ممث6 لھا ما نيتعي

لغش أو التقصير، ونتيجة لعقد الوكالة الذى دامت أن ھذه التصرفات خالية من ا

ن المصفي يسأل في مواجھة الشركاء مسئولية عقدية، أما عن إيربطه بالشركة، ف

 عن تعويض ا�ضرار التي ًا�خطاء التي ترتكب في حق الغير، فيكون مسئو3

 مسئولين اوإذا تعدد المصفون كانو. تتولد عنھا على أساس المسئولية التقصيرية

  .  ولية تضامنية عن التعويضات التي يحكم بھا للشركاء أو للغيرمسئ

يجب على المصفي  :La cloture de la liquidation  قفل التصفية-٩٥

ه، وفي حالة إغفال تحديدھا، جاز نيمدة التصفية المحددة في قرار تعياحترام 

ھي لكل شريك أو مساھم أن يطلب من المحكمة تحديد المدة التي يجب أن تنت

 من قانون الشركات ١٥٠فيھا عملية التصفية، وھذا ھو ما تقضى به المادة 

نه يجب على المصفي إنھاء التصفية في المدة المحددة إالمصرى الجديد بقولھا 

لذلك في وثيقة تعيينه، فإذا لم تحدد ھذه المدة جاز لكل شريك أو مساھم أن يرفع 

فإذا وجد ما . أن تنتھي فيھا التصفيةا�مر إلى المحكمة لتعيين المدة التي يجب 

ا لنص المادة ذاتھا، للجمعية العامة أو ًيدعو إلى مد مدة التصفية، جاز، وفق

�غلبية الشركاء حسب شكل الشركة، إطالة مدة التصفية وذلك بعد ا3ط6ع 

ا فيه ا�سباب التي حالت دون إتمام التصفية في ًعلى تقرير من المصفي موضح

 على طلب أحد الشركاء ً بواسطة المحكمة بناءةا كانت المدة محددميعادھا، فإذ

  .ذن المحكمةإخذ أأو المساھمين، ف6 يمكن إطالتھا إ3 بعد 

وعلى المصفي عند انتھاء التصفية أن يقدم إلى الجمعية العامة أو جماعة 

ا عن أعمال التصفية، وبالتصديق على ھذا الحساب، ًا ختاميًالشركاء، حساب

 من قانون الشركات ١٥٢مادة ( أعمال التصفية وكذلك مھمة المصفي تنتھي

نه 3 يحتج على الغير بانتھاء أعمال التصفية إ3 من يوم أوي6حظ ). المصرى
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ويجب . شھرھا في السجل التجارى وفي صحيفة الشركات بمعرفة المصفي

البا على ھذا ا�خير التقدم إلى مكتب السجل التجارى المقيدة به الشركة ط

  . شطبھا من السجل خ6ل شھر من قفل التصفية

  المبحث الثاني

  قسمة موجودات الشركة

Partage de l`actif social 

 بعد تحديد اللحظة التي تبدأ فيھا عملية القسمة، نوضح القواعد : تقسيم-٩٦

 .المتبعة في قسمة أموال الشركة

ختفي الشخصية ومن يوم إع6ن قفل التصفية، ت:  بدء عملية القسمة-٩٧

من ھذه اللحظة، له ًاء المعنوية للشركة، وتنتھي مھمة المصفي الذى لم يعد، ابتد

ويجب على المصفي عندئذ وضع أموال الشركة الصافية . )١٤(حق تمثيل الشركة

وبوضع أموال الشركة . بين يدى الشركاء الذين يصبحون م6كا لھا على الشيوع

  .سمةبين يدى الشركاء تبدأ عملية الق

 من القانون ٥٣٦وضحت المادة أ:  القواعد الحاكمة لعملية القسمة-٩٨

  :لىالمدنى ھذه القواعد على النحو التا

تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استنزال الدائنين  -١

لحقوقھم، وبعد استنزال المبالغ ال6زمة لوفاء الديون التي لم تحل أو 

المصروفات أو القروض التي يكون أحد المتنازع فيھا، وبعد رد 

  .الشركاء قد باشرھا في مصلحة الشركاء

ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمھا  -٢

في رأس المال، كما ھي مبينة في العقد، أو يعادل قيمة ھذه الحصة وقت 

 على تسليمھا إذا لم تبين قيمتھا في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر

تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شىء على حق المنفعة فيه أو على 
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فكما ھو واضح، أن الشريك الذى يقتصر على تقديم . مجرد ا3نتفاع به

حصة بالعمل أو على سبيل ا3نتفاع أو لمجرد ا3نتفاع، 3 يكون له حق 

يم ا3شتراك في قسمة صافي أموال الشركة، وإنما ينتھي التزامه بتقد

، فالحصة بالعمل، )١٥(العمل أو يسترد ا3نتفاع بالمال الذى قدمه للشركة

  .كما قلنا، 3 تدخل في تكوين رأس المال

إذا تبقى شىء من أموال الشركة بعد رد قيمة الحصص النقدية أو   -٣

ن ھذا الفائض يجب قسمته بين إالعينية المقدمة على سبيل التمليك، ف

  .ل منھم في ا�رباحجميع الشركاء بنسبة نصيب ك

ن الخسارة إفإذا لم تكف ا�موال الصافية للشركة للوفاء بحصص الشركاء، ف  - ٤

  .ب النسبة المتفق عليھا في توزيع الخسائرسا حًتوزع عليھم جميع

 من القانون المدنى، تتبع في قسمة الشركات ٥٣٧ا لنص المادة ًووفق

 ٨٣٤د المتضمنة في المواد من القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع وھي القواع

  . مدنى٨٤٩إلى 

  المبحث الثالث

  تقادم الدعاوى ضد الشركاء

La prescription des actions contre les associés  

 بانتھاء عملية التصفية، 3 يكون من حق دائن الشركة :تمھيد -٩٩

 دعاوى متعلقة بنشاطھا، إذ الفرض ھنا زوال الشخصية  أياختصامھا في

لى يزول معھا حقھا في التقاضى، وإنما يكون لھم الحق انوية للشركة، وبالتالمع

 ضد الشركاء إذا كانت موجودات الشركة قد قسمت ةفي رفع دعاوى مباشر

ن م6حقة دائنى الشركة للشركاء قد تستمر فترة �ا ًونظر. دون سداد ديونھم

ر المشرع وضع طويلة بعد انقضاء الشركة وزوال شخصيتھا المعنوية، فقد قر

  حد زمنى لھذه الم6حقات بتقادم الدعاوى التي ترفع على الشركاء بمضى 
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ن كل إ من القانون التجارى بقولھا ٦٥خمس سنوات، وھذا ما تنص عليه المادة 

ما ينشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء غير المأمورين بتصفية 

 في إقامته بمضى خمس سنوات من الشركة أو على القائمين مقامھم يسقط الحق

تاريخ انتھاء مدة الشركة إذا كانت المشارطة المبينة فيھا مدتھا أعلنت بالكيفية 

وفي ضوء . المقررة قانونا أو من تاريخ إع6ن ا3تفاق المتضمن فسخ الشركة

 .)ثانيا( ثم الدعاوى الخاضعة له )أو8(ھذا النص، نتناول تباعا بدء مدة التقادم

  : مدة التقادم وتاريخ سريانھا-ً أو8

 تجارى، أن مسئولية ٦٥يستفاد من نص المادة :  مدة التقادم- ١٠٠

الشركاء عن ديون الشركة تظل قائمة مدة خمس سنوات على الرغم من انقضاء 

  .الشركة وزوال شخصيتھا المعنوية

 وتبدأ ھذه المدة في السريان من تاريخ : بدء سريان مدة التقادم- ١٠١

 بالطرق أشھرء مدة الشركة إذا كان عقد الشركة المحدد فيه المدة قد انتھا

القانونية، أما في حالة غياب شھر عقد الشركة، فمدة التقادم تسرى من تاريخ 

وفي الحالة التي يكون فيھا الدين . شھر انقضاء الشركة في السجل التجارى

 مدة التقادم فتبدأركة، الذى يطالب به الغير أحد الشركاء قد نشأ بعد انقضاء الش

في السريان من تاريخ نشأة الدين أو استحقاقه وليس من تاريخ انقضاء الشركة 

  . )١٦(3ن الدين 3 يتقادم قبل نشاته أو استحقاقه

  : الدعاوى الخاضعة للتقادم-ثانيا 

 الدعاوى التي : الدعاوى وشروط خضوعھا للتقادم الخمسى- ١٠٢

عاوى التي تكون ناشئة عن أعمال الشركة تخضع للتقادم الخمسى ھي الد

  .  الشركاءوالتي ترفع ضد

وواضح ھنا أن المشرع قد اشترط لخضوع الدعاوى للتقادم الخمسى توافر 

شرطين، ا�ول يتعلق بسبب الدعوى وھو أن تكون الدعوى ناشئة عن أعمال 

.  يرتبط بصفة المدعى عليه والذى يجب أن يكون شريكاا^خرالشركة، و
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مقصود بتعلق الدعوى بأعمال الشركة، ھو ارتباط المطالبة موضوع الدعوى وال

بالنشاط الذى كانت تمارسه الشركة قبل ا3نقضاء وما يقتضيه ذلك من إبرام 

 برامج للكمبيوتر، قامت Tنتاجالعقود والتصرفات القانونية، فلو أن شركة 

ن دعوى ھذا إائع، فبشراء بعض المواد ال6زمة لذلك ولم تدفع الثمن إلى الب

 ،ا�خير تكون ناشئة عن أعمال الشركة 3رتباطھا بنشاطھا الذى كانت تمارسه

 مبدأو كاسيت، خارجة بذلك عن ي بشراء شرائط فيدھانفس أما إذا قامت الشركة

ن دعوى البائع الذى لم يقبض الثمن ضد إ ف،تخصص الشخص المعنوى

ت عنھا أم تعلق ا�عمال التي نشالشركاء 3 تخضع للتقادم الخمسى لخروج وعد

معيار نشأة الدعوى عن أعمال "إن . الدعوى بالنشاط الذى تمارسه الشركة

الشركة، يجب أن يستمد من غرضھا الذى تحدد في عقد تأسيسھا، فإذا انحرفت 

  ن ما تمارسه من نشاط تنشأ عنه حقوق ودعاوى للغير، إعن ھذا الغرض ف

ويشترط لخضوع . )١٧("شئة عن أعمال الشركة3 يمكن وصفھا بأنھا دعاوى نا

الدعوى للتقادم الخمسى من ناحية أخرى، أن ترفع على أحد الشركاء أو 

جميعھم، وعلى ذلك 3 تخضع لھذا التقادم، الدعاوى التي يرفعھا الغير على 

، فيخضع للتقادم هنفس ا في الوقتًا ومصفيًالمصفي، فإذا كان ھذا ا�خير شريك

ا، وكذلك الدعاوى التي ترفعھا ًالتي ترفع عليه بصفته شريكفقط الدعاوى 

ن ضد الغير، فالمدعى عليه في ھذه الدعاوى والشركة أو الشركاء أو المدير

        .ليس شريكا، ومن ثم ينتفي أحد شروط خضوع الدعوى للتقادم الخمسى

كة أو ، تخرج من دائرة ھذا التقادم، الدعاوى التي ترفع من الشر نفسهلسببلو

خر ويكون المدعى عليه فيھا أحد الشركاء، فالفقه متفق على لزوم آى شريك أ

  .)١٨(أن تكون الدعوى مرفوعة من الغير
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  ملخص الفصل الرابع

 الخاصة، دخول الشركة أو ا3نقضاء العامة أسبابحد أ على تحقق تبيتر

حد ألغير على مرحلة التصفية، وقسمة موجوداتھا، وتقادم الدعاوى التي يرفعھا ا

  .من الشركاء

 بحكم من أو قد يتم تعيينه بمعرفة الشركاء ويتولى عملية التصفية مصٍف

ويتمتع المصفي بسلطات خ6ل فترة .  نفسھاالطريقةبالمحكمة، ويتم عزله 

  . ل في مواجھة الشركة والشركاء والغيرأنه يسأالتصفية، وتقع عليه واجبات، كما 

 الشركة بين يدى أموال المصفي صافي وبعد انتھاء التصفية، يضع

  . الشركاء تمھيدا لقسمتھا على النحو الذى بينه عقد الشركة

خضع المشرع دعاوى الغير ضد الشركاء بعد أ، فقد لVوضاع اًواستقرار

  .انقضاء الشركة لمدة تقادم خمس سنوات
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   الفصل الرابعأسئلة على

بينا سلطات المصفي، وكيفية  حدد المقصود بعملية التصفية، م:١س

  .تعيينه وعزله

  . اكتب في قواعد قسمة موجودات الشركة:٢س

  . حدد الدعاوى التي تخضع للتقادم الخمسى وشروط خضوعھا:٣س
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  ھوامش الفصل الرابع

 وبشھره تنقضى الشركة ، تنقضى الشركة فيما بين الشركاء،فبتحقق أحد أسباب ا3نقضاء )١(

 .لغيربالنسبة ل

، ٢٥٦ بند ، المرجع السابق:محمود سمير الشرقاوي.  انظر في تعريف التصفية د)٢(

محمود مختار .  د،١٤٧ ص ،٩٠ بند ، المرجع السابق:فايز نعيم رضوان. ، د٢٢٠ص

 المرجع السابق، بند :على سيد قاسم.  د،٨٨ ص ،٧٩ بند ، المرجع السابق:بريرى

   ١٢٧ ص،١٢٢ بند ،رجع السابق الم:مصطفي كمال طه.  د،١٧١ ص ،١٤٨

   ،٩١ ص ،٦٣ بند ، المرجع السابق:محمد فريد العرينى.  د،وما بعدھا

Philippe MERLE, op. cit., n 116, p. 121;  Yves GUYON, op. Cit., n 209, 

p. 209 . 

 من قانون ٣٩١ من القانون المدنى الفرنسى والمادة ١٨٤٤/٤ا المادة ً وھذا ھو أيض)٣(

   : الفرنسى بنصھاالشركات

“La dissolution ne met pas immédiatement fin à la personnalité morale 

de la société“. 

(4  ) GUYON, op. cit., n 212, p. 211. 

 محمود سمير . د،١٢٨ ص ،١٢٣ بند ، المرجع السابق: كمال طهى مصطف. د)٥(

  ، ٢٢١ ص ،٢٥٧ بند ، المرجع السابق:الشرقاوي

Yves GUYON, op. cit., n 212, p. 212; Philippe MERLE, op. cit., n 117, 

p. 122 . 

  .١٤٩ ص ،٩١ بند ، المرجع السابق: فايز نعيم رضوان.د )٦(

 وكذا ا�حكام المشار ١٣٠ ص ،١٢٣ بند ، المرجع السابق: كمال طهى مصطف.انظر د )٧(

 .إليھا في المتن

 .١٥١، ص ٩٦ بند ، المرجع السابق: فايز نعيم رضوان. د)٨(

 فتعيين المصفي يتم ،ى من قانون الشركات الفرنس٤٠٦ ،٣٩٠ ووفقا لنص المادتين )٩(

   : انظر،بواسطة الشركاء في حالة سكوت العقد عن تنظيم ھذه المسألة

Philippe MERLE, op. cit., n 119، p. 123. 
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(10) Philippe MERLE, op. cit., n119, p. 123. 

 . وما بعده٣٥٤لى بند   انظر ما سي)١١(

 محمود مختار . د،٢٢١ ص ،٢٥٨ بند ، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي. د)١٢(

 بند ، المرجع السابق: فايز نعيم رضوان. د،٩٢ ص ،٨٢ بند ، المرجع السابق:بريرى

 ١٥١، ص ٩٥

 .٩٥٨ ص ،٤٨٣ بند ، المجلد ا�ول،٧ ج، المرجع السابق، الوسيط: عبد الرزاق السنھورى. د)١٣(

(14  ) Philippe MERLE, op. cit., n 123, p. 127. 

  .٢٢٤ ص ،٢٦١ بند ،المرجع السابق:  محمود سمير الشرقاوي.د

 .٢٢٥ ص ،٢٦١ بند ،المرجع السابق :  محمود سمير الشرقاوي.  د)١٥(

 محمود سمير . د،١٦٨ ص ،١٠٦ بند ، المرجع السابق: فايز نعيم رضوان. د)١٦(

 .٢٢٦ ص ،٢٦١ بند ،لمرجع السابق ا:الشرقاوي

 .٩٨ ص ،٨٧ بند ، المرجع السابق: محمود مختار بريرى. د)١٧(

نه أ ويرى البعض ، وما بعدھا٢٢٦ ص ، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي.د )١٨(

 لكى تخضع الدعوى للتقادم ، إذ المھم،3 توجد أي قيود أو شروط بالنسبة لرافع الدعوى

 محمود . د،ن ترفع على أحد الشركاءأن ناشئة عن أعمال الشركة و أن تكو،الخمسى

  .٩٩ ص ،٨٧ بند ، المرجع السابق:مختار بريرى
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  ىنالباب الثا

  شركات ا�شخاص

Les sociétés de personnes 

 شركات ا�شخاص، كما ھو واضح من تسميتھا، : تمھيد وتقسيم- ١٠٣

ى على الثقة أھي الشركات التي تقوم على ا�عتبار الشخصى بين الشركاء، 

ا بين أشخاص يرتبطون فيما بينھم برابطة ًالمتبادلة بينھم، فھي لذلك تتكون غالب

  . بة أو صداقةقرا

ولشركات ا�شخاص في القانون المصرى، كما ھو الحال في نظيره 

شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة : الفرنسى، أشكال ث3ثة

نه أوإذا كانت لھذه ا�نواع من الشركات أحكام وقواعد مشتركة، إ� . المحاصة

د توجد بينھم، دراسة كل من ا�فضل، مراعاة للتوضيح وإبرازا للفوارق التي ق

، ثم شركة التوصية )الفصل ا�ول(نوع على حدة، فنبدأ بدراسة شركة التضامن 

  ).الفصل الثالث( شركة المحاصة اًوأخير، )الفصل الثاني(البسيطة 
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  الفصل ا�ول

  شركة التضامن

Société en nom collectif  

  : ا�ھداف

  : أنا على ًلدارس قادر يكون ا ينبغى أن دراسة ھذا الفصل،بعد

  .يعرف بدقة مفھوم شركة التضامن -١

  .يستعرض بدقة الخصائص المتعلقة بشركة التضامن -٢

  .يحدد بدقة الوضع القانونى للشريك المتضامن -٣

  .يبين بدقة كيفية تكوين شركة التضامن -٤

  . شركة التضامنIدارةيبين بدقة الوضع القانونى  -٥

 .التي تؤدى إلى انقضاء شركة التضامن ا�سبابيبين بدقة  -٦

 :العناصر

  .تعريف شركة التضامن -

 .خصائص شركة التضامن -

 .المركز القانونى للشريك المتضامن -

 .إدارة شركة التضامن -

 .أسباب انقضاء شركة التضامن -

 تعتبر شركة التضامن النموذج الفذ والواضح : تمھيد وتقسيم- ١٠٤

وتقة ھذه الشركة تتجمع كل ا�حكام ن في ب�، وذلك )١(لشركات ا�شخاص

المميزة لھذه الطائفة من الشركات، فھي شركة تقوم على ا�عتبار الشخصى، 
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كل الشركاء فيھا يكتسبون بمجرد انضمامھم إلى الشركة صفة التاجر، ويسألون 

مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، و� يستطيعون التنازل عن 

لى موافقة باقى الشركاء، كما أن وفاة أحدھم أو حصصھم إ� بعد الحصول ع

وقد أدت سھولة . إف3سه أو انسحابه يؤدى، كأصل عام، إلى حل الشركة

وبساطة إجراءات  إنشاء وعمل ھذا النوع من شركات ا�شخاص إلى نجاحھا، 

ا في نطاق المشروعات ا�قتصادية الصغيرة، ًعلى أن ھذا النجاح يبقى محصور

ن ا�خيرة، على خ3ف ا�ولى، �ل المشروعات الكبيرة، وذلك ا عن مجاًبعيد

�كبر قدر أ قانونية � تقيم وزنا إ� ل3عتبار المالي وكيفية تجميع ًتتطلب أشكا

وقد نظم . من رؤوس ا�موال، وذلك بغض النظر عن ا�عتبار الشخصى

 من القانون ٢٢ و٢١ و٢٠المشرع المصرى شركات التضامن في المواد 

جارى، وأحال فيما يتعلق بالمسائل التي لم تعالجھا ھذه المواد إلى القواعد الت

  .العامة في القانون المدنى والشروط المتفق عليھا بين الشركاء

ا مع خطتنا في شأن دراسة ا�حكام العامة للشركات، سنتناول دراسة ًواتساق

على ) الثالمبحث الث(، وكشخص معنوى )المبحث ا�ول(شركة التضامن كعقد 

نه لما كانت قواعد شركات التضامن وآثارھا وطرق انقضائھا ترتكز بصفة أ

من ھذا ) المبحث الثاني(خاصة على مركز الشريك المتضامن، فسنكرس 

  .الفصل لدراسة الجوانب القانونية لھذا المركز

  المبحث ا�ول

  شركة التضامن كعقد

La  société en nom collectif comme contrat 

شركة التضامن كباقى الشركات، يلزم لتكوينھا :  تمھيد وتقسيم- ١٠٥

توافر أركان موضوعية عامة من ضرورة توافر ا�ھلية وخلو الرضا من 

، وحتمية أن يكون )غلط وإكراه وتدليس واستغ3ل(العيوب التي قد تلحق به 

ا واستناده إلى سبب مشروع، وأركان موضوعية ًا ومشروعًمحل العقد ممكن
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صة من تعدد للشركاء وتقديم كل منھم حصة من مال أو عمل واقتسام خا

 يجب أن يستجمع عقد شركة التضامن اًوأخيررباح والخسائر ونية المشاركة، ا�

، فسنركز ھنا )٢(ا�ركان الشكلية، وإذا كنا قد فصلنا الحديث عن ركن الكتابة

 شركات على دراسة ركن الشھر الذى يوليه المشرع التجارى في نطاق

ن ھذه الموضوعات إلى ما أوعلى ذلك سنحيل في بش. التضامن أھمية خاصة

، ثم إجراءات شھرھا ً)أو�(سبق أن عرضنا، مكتفين بتعريف شركة التضامن 

، على أن نختم ھذا المبحث بدراسة تعديل )اًثاني(والجزاء المترتب على إھماله 

  ).اًثالث(عقدھا 

  : تعريف شركة التضامن-أو; 
Définition de la société en nom  collectif  

 شركة ٢٠عرف المشرع التجارى في المادة :  تعريف المشرع- ١٠٦

 بقصد ا�تجار على وجه أكثرالشركة التي يعقدھا اثنان أو " التضامن بأنھا

والواقع إن ھذا التعريف ". ا لھاًالشركة فيما بينھم بعنوان مخصوص يكون اسم

غفل أھم أنه قد أبعض خصائص شركة التضامن إ� ن كان قد ركز على إو

خصائصھا وھي مسئولية الشركاء عن ديون الشركة مسئولية شخصية 

 تجارى على ٢٢وتضامنية، ولعل ھذا ھو ما دفع المشرع إلى النص في المادة 

  ". …الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعھداتھا" أن 

 جماع ھذين النصين يمكننا تعريف  ومن: تعريفنا لشركة التضامن- ١٠٧

ا ً تربط بينھم غالبأكثر الشركة التي تتكون بين شريكين أو :شركة التضامن بأنھا

ھم، ئ يتكون من أسمااًع3قة صداقة أو قرابة قوية، ويتخذون للشركة عنوان

ويسألون عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، ويحظر على اى منھم 

ا على ا�عتبار الشخصى الذى إذا انھار ًلغير وذلك حفاظالتنازل عن حصته ل

ويذكر أن ھذا التعريف يركز، كما فعل . ن بقى بقيتإانھارت معه الشركة و

، على أھم سمة من سمات شركة التضامن وھي مسئولية )٣(المشرع الفرنسى

  . الشركاء في مواجھة الغير عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية
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ن أساس نشأة ھذه إكان ا�مر في شأن تعريف شركة التضامن، فا ما ًوأي

 ھذا ھو أھم ما يميز ىولعل أن ف.  و� شىء غير العقد)٤(ا�خيرة ھو العقد

شركات ا�شخاص، والتي تتأسس على الفكرة التعاقدية، عن شركات ا�موال، 

  . تنظيمھا على قواعد قانونية من صنع المشرع نشأتھا وىوالتي تعتمد ف

  :وجزاء تخلفھا  إجراءات شھر شركة التضامن-اًثاني 

La publicité et sanction 

 لكى يعلم الغير بقيام الشركة ونشأة شخص معنوى : تمھيد وتقسيم- ١٠٨

وللشھر ھنا . جديد، فقد أوجب المشرع على الشركاء في شركة التضامن شھرھا

ى تخلف أيھما، طريقان يختلفان من حيث إجراءاتھما والجزاء المترتب عل

  . فھو القيد في السجل التجارىاWخرالطريق ا�ول ھو الشھر القانونى أما 

 من ٤٩، ٤٨ا لنصى المادتين ً وفق: إجراءات الشھر القانونى- ١٠٩

ن إجراءات الشھر القانونى لشركات التضامن تمر بث3ث إالتقنين التجارى، ف

 لكى ترتب أثرھا من إع3م اًى يلزم اتخاذھا جميعأومجتمعة  مراحل متسلسلة 

  . الغير بقيام الشركة

ى إيداع ملخص عقد الشركة في قلم كتاب أأولى ھذه المراحل ھي اIيداع، 

المحكمة ا�بتدائية التي يقع في دائرتھا مركز الشركة أو فرع من فروعھا 

 من ٥٦ھذا وقد تطلبت المادة ).  تجارى٤٨مادة (ليسجل في السجل المعد لذلك 

ن التجارى ضرورة اشتمال ھذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابھم القانو

 المديرين الذين يملكون حق وأسماءوصفاتھم ومساكنھم، وعنوان الشركة، 

ا اشتمال ًمال الشركة، ويلزم أخيرة وسلطاتھم، ومقدار رأسالتوقيع باسم الشرك

ات لم ترد على وي3حظ أن ھذه البيان. الملخص على مدة بداية الشركة ونھايتھا

سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، فللشركاء، والحال ھكذا، أن يضيفوا إلى 

ن ھذا ا�مر يكون في إذلك من البيانات التي يرغبون إع3م الغير بھا، والحقيقة 

مصلحة الشركة التي تستطيع ا�حتجاج في مواجھة الغير بكل البيانات الواردة 
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وقد فرض المشرع، بمقتضى نص المادة . كمةفي الملخص المودع لدى المح

 تجارى، على الشركاء ضرورة إيداع ھذا الملخص خ3ل خمسة عشر يوما ٥١

من تاريخ توقيع الشركاء على العقد أو من التاريخ الذى يحدده الشركاء �بتداء 

فإذا قام الشركاء بھذا اIجراء في الميعاد المحدد، تعد الشركة موجودة . الشركة

 بھا في مواجھة الغير من تاريخ تكوين الشركة وليس من تاريخ تمام ويحتج

  . ثر رجعىأاIيداع، فمثل ھذا اIجراء يكون له 

ى لصق ملخص عقد الشركة أأما ثانى مراحل الشھر القانونى فھي اللصق، 

 ٤٨مادة ( في لوحة اIع3نات القضائية الموجودة بالمحكمة أشھرلمدة ث3ثة 

ا من تاريخ توقيع ًكاIيداع، يجب أن يتم خ3ل خمسة عشر يومواللصق ). تجارى

  .الشركاء على عقد الشركة أو من التاريخ الذى يحدده الشركاء �بتداء الشركة

، يجب على الشركاء، وھذه ھي المرحلة الثالثة، إدراج ملخص عقد اًوأخير

الشركة في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة وتكون معدة لنشر 

اIع3نات القضائية أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى ويجوز لكل من 

ويجب أن يتم النشر في مواعيد اIيداع . فاء ھذه اIجراءاتيالمتعاقدين است

ا أمام الشركاء اتخاذ ھذه اIجراءات ًنه يظل متاحأھذا وي3حظ . ھانفس واللصق

 لم يطلب بط3ن الشركة الث3ثة حتى بعد فوات مدة الخمسة عشر يوما طالما

ويقع على عاتق مدير الشركة اتخاذ إجراءات الشھر القانونى في . )٥(لعدم الشھر

ى من الشركاء المتضامنين إتمام ھذه �مواعيدھا، فإذا تقاعس المدير، كان 

  .اIجراءات، وذلك لتجنب الحكم ببط3ن الشركة

عديل في بيان من عند كل ت ھانفسوقد استوجب المشرع، اتباع اIجراءات 

 رأسمالھا تغيير في عنوان الشركة أو ًبيانات ملخص العقد، كما لو حصل مث3

ا اتخاذ إجراءات إيداع التعديل ًويجب أيض. أو إطالة أو تقصير مدة عقد الشركة

  . ا من تاريخ التعديلًولصقه ونشره خ3ل خمسة عشر يوم

على عدم اتخاذ  ويترتب : جزاء تخلف إجراءات الشھر القانونى- ١١٠
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إجراءات الشھر القانونى بط3ن الشركة، وقد نصت على ھذا الجزاء صراحة 

 من القانون التجارى بقولھا يجب استيفاء إجراءات شھر الشركة مدة ٥١المادة 

ا من تاريخ وضع اIمضاء على المشارطة وإ� كانت الشركة ًخمسة عشر يوم

في وھو البط3ن،  هنفس الجزاء  تجارى، يترتب٥٨وطبقا لنص المادة . �غية

 تعدي3ت يتم إدخالھا على ملخص عقد ىحالة عدم اتخاذ إجراءات شھر أ

  . اًالشركة خ3ل خمسة عشر يوم

 �  . نه بط3ن من نوع خاصأوإذا كان الجزاء ھنا ھو البط3ن، إ

 لسنة ٣٤وفقا للقانون رقم :  شھر الشركة بالقيد في السجل التجارى- ١١١

نه يلزم قيد شركات ا�شخاص في ھذا إ بالسجل التجارى، ف الخاص١٩٧٦

ويقع ھذا العبء على مدير الشركة الذى يجب أن يقدم طلب القيد إلى . السجل

وإذا كانت ال3ئحة . السجل التجارى الذى يقع دائرته المركز الرئيسى أو الفرع

تحدد المدة التي  من القانون المشار إليه لم ٨التنفيذية التي أحالت إليھا المادة 

ن ھذا ا�خير يجب أن يشتمل على نوع إيجب أن يقدم خ3لھا طلب القيد، ف

الشركة وعنوانھا وغرضھا وعنوان مركزھا الرئيسى وعناوين الفروع 

والوكا�ت سواء أكانت في مصر أم في الخارج ومقدار رأس المال والمبلغ 

ھا وقيمة الحصص العينية إن المدفوع منه وكذا المبالغ التي تعھد الشركاء بأدائ

 المديرين وتاريخ ابتداء الشركة وأسماء الشركاء المتضامنين وأسماءوجدت 

ى تغيير أو تعديل في ھذه البيانات، وجب التأشير أفإذا ما طرأ . وتاريخ انتھائھا

  . هنفس بھا في السجل التجارى المختص

ان الجزاء على   وإذا ك: جزاء تخلف قيد الشركة في السجل التجارى- ١١٢

 من القانون ٤٩ و ٤٨مخالفة إجراءات الشھر القانونى المنصوص عليھا في المادتين 

  ن عدم اتخاذ إجراءات قيد الشركة في السجل التجارى إالتجارى ھو البط3ن، ف

� يؤثر من بعيد أو قريب على صحة الشركة، فكل ما يترتب ھو جزاء جنائى .  

ات الشھر القانونى وقيد الشركة في السجل ويسرى ا�لتزام باتخاذ إجراء
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على كل شركات التضامن، فيما عدا الشركات التي  يقتصر عملھا على ممارسة 

 من ا�نشطة المنصوص عليھا في المادة ا�ولى من القانون رقم أكثرنشاط أو 

فتكوين مثل ھذه . )٦( الخاص بضمانات وحوافز ا�ستثمار١٩٩٧ لسنة ٨

 الحصول على ترخيص من الھيئة العامة ل3ستثمار والقيد الشركات يتطلب فقط

  . في السجل التجارى

والجدير بالذكر أن مشروع قانون الشركات الموحد قد ألغى إجراءات 

 ٦الشھر القانونى، فشركات التضامن تكتسب الشخصية المعنوية، وفقا للمادة 

  .من ھذا المشروع، من تاريخ قيدھا في السجل التجارى

 :Modification du contrat  تعديل عقد شركة التضامن- ثالثا 

أثناء حياة الشركة، من المتصور إدخال تعدي3ت :  أمثلة للتعديEت- ١١٣

 إلى شركة ًعلى عقدھا، من ذلك تغيير شكل الشركة من شركة تضامن مث3

المال لمواجھة ا�عباء المالية الناتجة عن توسع  رأستوصية بسيطة، زيادة 

  . في نشاطھا، عزل المدير الشريك المعين في عقد الشركةالشركة 

ولما كانت شركات :  اشتراط إجماع الشركاء لتعديل عقد الشركة- ١١٤

يل  قواعد متعلقة بتعدى، � توجد أ)٧(ا�شخاص، على عكس شركات ا�موال

 من المسائل المشار إليھا يخضع إلى قاعدة ىن تعديل العقد في أإعقدھا، ف

ركاء على إجراء التعديل، وذلك في ا�حوال التي لم يرد بشأنھا نص إجماع الش

مادة ( بضرورة توافر أغلبية معينة Iجراء التعديل ًفي عقد الشركة يكتفي مث3

  ).  من قانون الشركات الفرنسى١٥

 من ھذا ا�خير، فإن قرار تعديل عقد ١٩ و ١٨ا لنصى المادتين ًولكن وفق

ن الحصص أو لعزل المدير الشريك المعين في الشركة للتنازل عن جزء م

ويبدو . العقد، يستلزم إجماع الشركاء، وأى شرط مخالف لذلك يعد غير مكتوب

نه يزيد من أأن اIجماع متطلب أيضا عند تمديد مدة عقد الشركة على أساس 

 في ًالتزامات الشركاء التي تبقى قائمة مدة أطول من تلك المتفق عليھا أص3



١٣٨  الشركات التجارية  

وفي كل الحا�ت التي يجرى فيھا العقد، فيشترط أن تكون . )٨(كةعقد الشر

مكتوبة وإ� كانت باطلة كما ھو الشأن عند عدم كتابة العقد ا�صلى، كما يجب 

 بھا العقد، وإ� لما أمكن التمسك بھا في أشھرالتي نفسھا أن يتم شھرھا بالطرق 

  .  )٩(وضحنا فيما سبقأمواجھة الغير كما 

  نيالمبحث الثا

  المركز القانونى للشريك المتضامن

La situation juridique de l`associé en nom 

تدور القواعد وا�حكام التي تنطبق على شركات :  تمھيد وتقسيم- ١١٥

فالوضع الخاص لھذا ا�خير . التضامن حول المركز القانونى للشريك المتضامن

 الخصائص التي تميزھا في نطاق ھذا النوع من الشركات، تتفرع وتتولد عنه

ل عن ديون أ أن ھذا الشريك، يسًفنجد أو�. عن غيرھا من أنواع الشركات

نه ونتيجة لھذه المسئولية، يكتسب أالشركة مسئولية شخصية وتضامنية، كما 

صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى الشركة، ويجب ظھور أسماء كل الشركاء في 

ى أن إ، فاًوأخيرزل عن حصته إلى الغير، عنوان الشركة، كما � يجوز له التنا

  . مكروه يصيبه، من موت أو إف3س أو إعسار، يؤدى إلى انقضاء الشركة

المسئولية التضامنية والشخصية للشركاء  :اً على ذلك سنتناول تباعًوبناء

عدم قابلية الحصص  ،)اًثاني(ا لصفة التاجر ً، اكتسابھم جميعً)أو�(المتضامنين 

، انقضاء )اًرابع(، تكون عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء )اًلثثا(للتداول 

  ).اًخامس(ى منھم أالشركة بموت أو إف3س أو الحجر على 

  :للشركاء المتضامنين لتضامنية والشخصيةا المسئولية -أو; 

La résponsabilité solidaire et indifinie des associés 

 )١٠(من القانون التجارى ٢٢المادة  تنص : المسئولية التضامنية- ١١٦

على أن الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعھداتھا ولو لم يحصل 
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وضع اIمضاء عليھا إ� من أحدھم، إنما يشترط أن يكون ھذا اIمضاء بعنوان 

، والذى يسمح )١١(والتضامن الذى تقرره ھذه المادة ھو تضامن سلبى.. الشركة 

 من الشركاء بكل الدين المستحق في ذمة الشركة، ًياأ يطالب لدائن الشركة أن

 على اًھمموليس بما يخصه في الدين، ويشكل ھذا النوع من التضامن استثناء 

ولتعلق ھذا التضامن . )١٢(قاعدة أن المدين � يجب أن يدفع إ� دينه ھو فقط

جارى، ين بدين تنيد تطبيق لقرينة التضامن بين المداIجبارى، وليس مجر

  . )١٣(بالنظام العام، ف3 يجوز للشركاء ا�تفاق على استبعاد تطبيقھا

وإذا ما اختار دائن الشركة أحد الشركاء لمطالبته بسداد الدين، فليس لھذا 

ا�خير أن يدفع في مواجھته بضرورة مطالبة شريك آخر، أو بعدم مسئوليته 

 وبعبارة أخرى ليس عن الدين القائم في ذمة الشركة إ� في حدود حصته،

ى بوجوب تقسيم الدين على كل الشركاء كل بحسب أللشريك أن يدفع بالتقسيم، 

نصيبه فيه، وإنما يجب عليه أن يدفع كل الدين، ثم يرجع ھو بعد ذلك على باقى 

 جنيه ١٠٠فلو أن مقدار مث3 . الشركاء بحسب نصيب كل منھم في الدين

�البه الدائن أن ة، فعلى الشريك الذى يطغير، وكان عدد الشركاء أربع مصري 

ا، فإذا ما دفع، كان ً جنيھ٢٥، وليس نصيبه فقط من الدين وھو يدفع المائة جنيه

له أن يرجع الشركاء الباقين ليدفع كل منھم مقدار ما يخصه من الدين وھو 

و� يحق للشريك الذى سدد الدين، في المثال السابق، . خمسة وعشرون جنيھا

ا الباقية، وإنما يطالبه فقط ًن جنيھي آخر بدفع الخمسة وسبعاًشريكأن يطالب 

بمقدار نصيبه في الدين، فالتضامن ھنا مقرر لصالح دائنى الشركة، و� يطبق 

  .في الع3قة الداخلية بين المدينين المتضامنين

وإذا كان ليس للشريك المتضامن، بمقتضى مسئوليته التضامنية عن ديون 

ع في مواجھة دائنى الشركة بالتقسيم، فليس له، بموجب الشركة، أن يدف

تجريد الشركة أو� من ى بضرورة أ، أن يدفع بالتجريد، ھانفس المسئولية

، قام ھو بسداد الباقى، وإنما عليه أن يوفي، ثم يرجع ةن لم تكن كافيإأموالھا، ف

شركاء بعد ذلك على الشركة أو على باقى الشركاء، مع م3حظة أن وفاء أحد ال
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ولدائن الشركة حرية اختيار من يرجع  .بكل الدين يترتب عليه براءة ذمة الباقين

عليه، فله أن يطالب الشركة أو أحد الشركاء أو جميعھم أو أن يجمع في رجوعه 

ومن جھة أخرى، فھو غير ملزم باتباع ترتيب معين، . بين الشركة والشركاء

عوى على الشركة، فرجوعه فله الرجوع على الشريك، حتى بعد رفع الد

�. )١٤( عن حقه في الرجوع على الشركاءًمباشرة على الشركة، � يعد تناز

ويتأسس حرمان الشريك من الدفع بالتجريد على أساس أن الشركاء يعتبرون، 

بالنسبة للشركة والديون القائمة في ذمتھا المالية، في مركز الكفيل المتضامن، 

ضامن كما ھو الحال في الع3قة بينھم في مواجھة وليس في مركز المدين المت

ا في ًنه يقوم أيضإدائنى الشركة، فالتضامن كما يقوم فيما بين الشركاء أنفسھم، ف

  . )١٥(الع3قة بين الشركة والشركاء

للتخفيف من قسوة اWثار التي تترتب على  )١٦(وفي محاولة من القضاء

لسد باب الدعاوى الكيدية التي قد المسئولية التضامنية للشريك المتضامن، و

 الشركة ضد الشركاء، فيرجعون عليھم في الوقت الذى تكون فيه ويسلكھا دائن

الشركة قادرة على السداد، فقد تم تقييد حق الدائن في اختيار من يرجع عليه 

دون اتباع ترتيب معين، بضرورة رجوعه أو� على الشركة بوصفھا المدين 

ن ماطلت وسوفت، كان له إ بالوفاء، فًذر الشركة أو�فعليه أن يع. ا�صلى

  . الرجوع بعد ذلك على الشركاء

ى من أعذار يكفي لكى يستطيع الدائن الرجوع على Iوي3حظ ھنا أن ا

الشركاء، ف3 يجب عليه أن يرفع دعوى ويحصل على حكم، كما � يشترط أن 

نه قام أه فقط أن يثبت يثبت كفاية أموال الشركة لسداد الدين، وإنما يجب علي

  . بمطالبة الشركة وعدم السداد أو المماطلة فيه من قبل ھذه ا�خيرة

وإذا كان الشريك المتضامن � يستطيع، بمقتضى مسئوليته التضامنية أن 

يدفع بالتجريد أو بالتقسيم، فله، بموجب مركزه ككفيل متضامن، أن يدفع بكل 

، والتي كان من حق الشركة )نى مصرى مد٧٩٤مادة (الدفوع المتعلقة بالدين 
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الدفع بھا، فله أن يدفع بعدم التنفيذ إذا لم ينفذ الدائن التزامه الناشئ عن العقد 

الذى يربطه بالشركة، أو أن يدفع ببط3ن ھذا ا�خير إذا قام فيه سبب من 

  .ا�سباب التي تبرر البط3ن

ما تثقل كاھل ر، وإنخآوي3حظ أن المسئولية التضامنية � تصيب شريك دون 

  . ن إلى الشركة بعد نشأتھا وتكوينھاين منھم والمنضميكل الشركاء، ا�صلي

والشريك المنضم، عن طريق تنازل شريك أصلى إليه عن حصته، في 

ا�حوال التي يجوز فيھا ذلك، � يسأل فقط عن ديون الشركة ال3حقة على 

على ذلك، ما لم يشترط عدم ا عن الديون السابقة ًانضمامه، وإنما يسأل أيض

مسئوليته عن الديون السابقة على انضمامه إلى الشركة، و� يسرى ھذا الشرط 

في مواجھة الغير إ� بعد شھر انضمامه إلى الشركة وكذا شھر الشرط الذى 

  . )١٧(استبعد بمقتضاه مسئوليته عن الديون السابقة على انضمامه

، )١٨(ا على الشريك المنسحبًأيضوما ينطبق على الشريك المنضم ينطبق 

�، في مواجھة الغير، بالتضامن مع غيره من الشركاء ًفھذا ا�خير يظل مسئو

عن الديون السابقة على انسحابه، ولكن � يسأل عن الديون ال3حقة على رحيله، 

  .  يكون قد تم شھر ھذا ا�نسحابأنبشرط 

. بقاء أو بزوال صفة الشريك، يرتبط بقاء ھذه المسئولية أو زوالھا باًوأخير

ا بصفته كشريك، بقى، نتيجة لذلك ًفإذا ما بقى ھذا ا�خير في الشركة متمتع

� عن ديون الشركة مسئولية تضامنية، أما إذا انسحب من الشركة وزالت ًمسئو

 عن ديون الشركة السابقة على ًن ظل مسئو�إعنه ھذه الصفة، فھو، و

ولكى تترتب ھذه النتيجة . شركة ال3حقة عليها�نسحاب، � يسأل عن ديون ال

بد من إبرام اتفاق يقضى بذلك، أما في مواجھة الغير،  في مواجھة الشركاء، ف3

ا بصفته ًا، وإ� ظل في مواجھة الغير متمتعًفيلزم شھر ا�نسحاب وا�تفاق مع

   . عن ديون الشركة السابقة وال3حقة على ا�نسحابًلى مسئو�اكشريك، وبالت

 تعنى مسئولية الشريك عن كل ديون :ئولية الشخصيةالمس - ١١٧
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. الشركة، ليس في حدود ما يملكه من حصص، وإنما في أمواله الخاصة

تعاضد الذمة المالية للشريك والذمة المالية توبمقتضى ھذه المسئولية، تتساند و

عام لدائنى للشركة للوفاء بما على ھذه ا�خيرة من ديون، وبذلك يزداد الضمان ال

وتستند ھذه المسئولية إلى ما نص عليه المشرع من ضرورة . الشركة ويتعاظم

ا، وضرورة أن يتم التوقيع ًأن يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء جميع

، فمثل ھذا التوقيع، )١٩(على جميع تعھداتھا بعنوانھا الذى يضم أسماء الشركاء

لوفاء بتحمل اWثار المالية التي تترتب ا باًيعنى أن كل شريك، قد التزم شخصي

على التصرفات التي تجريھا الشركة تحت عنوانھا الذى يشتمل، كما قلنا، على 

  . أسماء الشركاء جميعھم

ومسئولية الشريك الشخصية، كمسئوليته التضامنية، تعد من النظام العام، ف3 

 ولكن بالمقابل، يجوز .ه منھا أو تحديد مسئوليته بشأنھائيجوز ا�تفاق على إعفا

  . للدائن، في عقد يربطه بالشركة، أن يتنازل عن ھذه القاعدة التي لم تتقرر إ� لحمايته

ن الشريك المنضم إلى إوكما قلنا بشأن مسئولية الشريك التضامنية، ف

الشركة، فا�صل أن يكون مسئو� مسئولية شخصية عن كل ديون الشركة بما 

ولكى يتفادى الشريك المنضم مثل . انضمامه للشركةفي ذلك تلك السابقة على 

ھذه اWثار، فيجوز له أن يشترط عدم مسئوليته عن الديون السابقة على 

ن كان � يجوز له اشتراط تحديد أو عدم مسئوليته عن الديون إانضمامه، و

ن ذلك يتعارض ويتناقض مع انضمامه لشركة �ال3حقة على ا�نضمام، 

كان ھذا الشرط ينتج أثره في الع3قة بين الشركاء بعضھم وإذا . )٢٠(تضامن

ن إمكانية ا�حتجاج به في مواجھة الغير إالبعض، بمجرد إدخاله عقد الشركة، ف

مرھون بشھر ا�نضمام وكذا شرط عدم المسئولية إ� عن الديون ال3حقة على 

ركة التي سأل إ� عن ديون الشن الشريك المنسحب، � يإوبالمثل، ف. ا�نضمام

 في ذمتھا حتى تاريخ ا�نسحاب، ولكن بشرط قيامه بشھر انسحابه، وإ� تنشأ

 ال3حقة من كل ديون الشركة سواء السابقة أكان مسئو� في مواجھة الغير ع

ن المسئولية الشخصية، كالمسئولية التضامنية، تدور إ، فاًوأخير. على ا�نسحاب
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  . ا مع صفة الشريكًا وعدمًوجود

   :صفة التاجر  اكتساب الشركاء المتضامنين- ثانيا
La qualité de commerçant  

 اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر بمجرد ا;نضمام إلى -١١٨ 

 يكتسب الشريك المتضامن، بمجرد انضمامه إلى الشركة، صفة التاجر :الشركة

ط أن حتى ولو لم تكن قد ثبتت له ھذه الصفة قبل انضمامه كشريك، ولكن بشر

وفي ذلك تقرر محكمة النقض المصرية أن . ًيكون غرض الشركة تجاريا

وصف التاجر يصدق على الشريك المتضامن في الشركة التي تزاول التجارة "

  : ويرجع اكتساب الشريك لھذه الصفة للسببين اWتيين. )٢١("على سبيل ا�حتراف

غير يتم بعنوان إن التوقيع على كل التصرفات التي تجريھا الشركة مع ال - 

وبناء على ذلك، فإن الشركاء . الشركة الذى يتضمن، كما قلنا، أسماء الشركاء

  .يعتبرون وكأنھم قد أبرموا ھذه التصرفات بأسمائھم ولحسابھم الخاص

إن الشريك المتضامن، نتيجة مسئوليته الشخصية والتضامنية، يخاطر  -

بالتضامن مع باقى بكل ذمته المالية، فھو مسئول عن كل ديون الشركة 

ًالشركاء، وفي أمواله الخاصة، كما لو كانت ھذه الديون ديونا شخصية 

  .قائمة في ذمته المالية

 ويترتب على : نتائج اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر- ١١٩

اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر، ضرورة تمتعه با�ھلية ال3زمة 

لعمر إحدى وعشرين سنة كاملة أو ثمانى عشرة ا من اًى بالغألمباشرة التجارة، 

ا ًذن خاصIسنة وأذنت له المحكمة با�تجار، مع م3حظة ضرورة أن يكون ا

ا، ف3 يكفي اIذن العام با�تجار لدخول القاصر كشريك في شركة ًوصريح

ويترتب على اكتساب . تضامن أو كشريك متضامن في شركة توصية بسيطة

امه بالتزامات التجار من مسك للدفاتر التجارية، وشھر ا، التزًھذه الصفة أيض

ن كان ھناك رأى يقرر أن إالنظام المالي للزواج، والقيد في السجل التجارى، و
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الشريك المتضامن � يلتزم بمسك الدفاتر التجارية و� بالقيد في السجل 

ر التي التجارى، إذا لم تكن له تجارة مستقلة عن الشركة، وذلك اكتفاء بالدفات

تمسكھا الشركة والتي يتضح من خ3لھا مركز كل الشركاء فيھا وبذكر اسمه 

  .)٢٢(ضمن البيانات الخاصة بالشركة في السجل التجارى

 إف3سھا، ترتب على ذلك شھر وأشھروإذا توقفت الشركة عن دفع ديونھا 

إف3س الشركاء، وذلك على أساس أن اكتسابھم صفة التاجر ولمسئوليتھم 

لية شخصية عن ديون الشركة، فيعد، عندئذ، توقف الشركة عن دفع ديونھا مسئو

� يؤدى شھر  من ذلكولكن على العكس. ا من جانب الشركاء كذلكًتوقف ،

ن ھذه ا�خيرة، على خ3ف �إف3س أحد الشركاء إلى إف3س الشركة، وذلك 

أن في نه من المتصور، أالشريك، � تكون مسئولة عن ديون الشركاء، كما 

الوقت الذى يتوقف فيه الشريك عن دفع ديونه، تكون الشركة أو الشركاء 

اWخرون قادرين على الوفاء للدائنين، وذلك كله على التفصيل الذى عرضنا له 

  .)٢٣(عند معالجة ا�سباب الخاصة �نقضاء الشركات

  : عدم قابلية الحصص للتداول- ثالثا
Incessibilité des parts sociauxiaux  

 القاعدة أن حصص الشركاء في شركات ا�شخاص غير : المبدأ- ١٢٠

وينبنى ذلك على أساس . )٢٤(ى شرط مخالف يعد غير مكتوبأقابلة للتداول، و

أن ھذا النوع من الشركات يقوم، كما قلنا، على ا�عتبار الشخصى، فكل شريك 

 والشخصية عن ما كان ليقبل ا�نضمام إلى الشركة وقبول المسئولية التضامنية

�طمئنانه لوجود شركاء بذواتھم، ومن ثم � يصح و� يجوز  �ديون الشركة، إ

ى نوع من أنواع التصرف، وذلك أالسماح للشركاء بالتنازل عن حصصھم ب

حتى � يفاجئون بانضمام شريك آخر غريب عنھم، � يعلمون عنه و� عن 

الحصص في شركات إن ا�صل في حظر تداول . ىءشى أم3ءته المالية 

ا�شخاص ھو المحافظة على ا�عتبار الشخصى الذى تقوم عليه شركات 

ا�شخاص ويميزھا عن شركات ا�موال التي تتأسس على ا�عتبار المالي 
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فإذا تھور أحد الشركاء، وقام بالتنازل عن . وتأخذ الحصص فيھا شكل ا�سھم

ا بين ًن ظل صحيحإزل، ون ھذا التناإحصته إلى الغير مخالفا بذلك الحظر، ف

  .المتنازل والمتنازل إليه، � ينفذ في حق الشركة و� الشركاء

 على ذلك، إذا أمكن المحافظة على ا�عتبار ً وبناء: ا;ستثناء- ١٢١

ا لذلك جواز تداول الحصص في شركات التضامن، ًمكن تبع�الشخصى، 

ص في شركات ا إذا أخذنا في ا�عتبار أن قاعدة حظر تداول الحصًخصوص

ويتحقق . لى يجوز ا�تفاق على ما يخالفھااالتضامن � تتعلق بالنظام العام، وبالت

ى من الشركاء إمكانية التنازل عن �ا تبيح ًذلك، لو أن العقد تضمن شروط

خذ الموافقة الجماعية للشركاء، أو المستندة على توافر أغلبية معينة أحصته بعد 

ا ًأن أحد الشركاء قد حدد في عقد الشركة شخصمطلقة كانت أو موصوفة، أو 

فمثل ھذه القيود يتحقق معھا . )٢٥(ا يمكنه التنازل إليه عن حصته فيما بعدًمعين

استبعاد دخول شريك غريب، لم يحظ بموافقة الشركاء، ومن ثم يظل ا�عتبار 

ا، إذ الفرض أن الشركاء لن يصوتوا على إمكانية تنازل أحدھم ًالشخصى قائم

 حصته في الحالة ا�ولى، أو أن يوقعوا على العقد في الحالة الثانية، إ� عن

  . لصالح شخص تربطھم به ع3قة شخصية وعلى علم بمدى قدرته المالية

وإذا كان التنازل عن الحصص في شركات التضامن غير جائز، إ� إذا 

 فمن أمكن المحافظة على ا�عتبار الشخصى الذى تقوم وتتأسس عليه الشركة،

الجائز أن يشرك الشريك المتضامن آخر معه في حصته، ويسمى شريك 

إن السماح للشريك بالتنازل عن الحقوق المالية . Croupierالشريك بالرديف  

المرتبطة بحصته أو عن جزء منھا، دون تنازله عن صفته كشريك، يأتى 

ھا أن للتخفيف من حدة قاعدة عدم جواز التنازل عن الحصص، والتي من شأن

وي3حظ أن العقد الذى يربط بين الشريك وشريكه . تبقى الشريك سجين الشركة

والذى كيف على انه عقد بيع أو عقد شركة من الباطن، � يعطى لشريك 

تصويت، المطالبة (ى حق من الحقوق المرتبطة بصفة الشريك أالشريك 

ن الشركة وعن ا عً، فھو يظل أجنبي)٢٦()لخإبا�رباح، مراقبة نشاط الشركة، 
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  .)٢٧("شريك شريكى ليس بشريكى"الشركاء، ولذلك يقال عادة من الرديف أن 

 وإذا كان تنازل أحد الشركاء : ضرورة شھر التنازل حال جوازه- ١٢٢

عن حصته يسرى في مواجھة الشركاء با�تفاق بينھم على ذلك، فھو � يسرى 

بتمام الشھر، يكتسب و. في مواجھة الغير إ� بالشھر، و� شىء غير الشھر

المتنازل إليه صفة الشريك، ويفقد المتنازل ھذه الصفة بالنسبة للشركاء من وقت 

  .إبرام ا�تفاق على التنازل، وبالنسبة للغير من تاريخ إتمام إجراءات الشھر

  :عنوان الشركة  ظھور أسماء الشركاء في-رابعا

 ١٩٥١ لسنة ٥٥ن رقم ا لنص المادة الخامسة من القانوً وفق: القاعدة- ١٢٣

الخاص با�سماء التجارية، يكون لشركة التضامن عنوان يميزھا عن غيرھا، 

وتوقع به الشركة على جميع التصرفات التي تجريھا مع الغير، ويكون ھذا العنوان 

يكون عنوان شركة التضامن "ھو اسم الشركة، وفي ھذا تقرر المادة المذكورة أن 

  . من التقنين التجارى٢٠ا ما تقضى به المادة ً ھو أيض، وھذا"ا لھاًا تجاريًاسم

ن يتكون عنوان شركة التضامن أ من التقنين التجارى، ب٢١وتقضى المادة 

ا بشخصية ًوالعلة من ذلك ھو إحاطة الغير علم. من أسماء الشركاء فيھا

الشركاء، الذين يسألون أمامه، كما قلنا، مسئولية شخصية وتضامنية عن الديون 

ا، ف3 يلزم أن يشتمل ًوإذا كان عدد الشركاء كبير. ستحقة له في ذمة الشركةالم

عنوان الشركة على أسماء كل الشركاء، وإنما يكفي ذكر اسم أحدھم مع 

ى لبس قد يقع فيه الغير من أ، وذلك لتحاشى "وشركاه"ضرورة إضافة عبارة 

 في العنوان، اعتقاد أن الشركة ھي مشروع فردى يملكه صاحب ا�سم الموجود

ومن ناحية أخرى، إذا كانت ". محمد الصباغ وشركاه" شركة ًكأن يقال مث3

الشركة مكونة من أفراد أسرة واحدة، فيكفي ذكر لقب ا�سرة، مع إضافة 

أو " أبو صالح إخوان"العبارة الدالة على درجة القرابة، كان يقال مث3 شركة  

  ".أبو صالح أو�د عم"

و�ستبعاد غش الغير :  عنوان الشركة للواقع ضرورة مطابقة- ١٢٤
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وانخداعه في ھوية الشركاء المسئولين عن ديون الشركة مسئولية شخصية 

ن عنوان الشركة يجب أن يكون مطابقا للواقع سواء عند بدئھا إوتضامنية، ف

وعلى ذلك إذا ما طرأ عارض أدى إلى تغيير في .  أثناء حياتھاملنشاطھا أ

ي الشركة، وجب تعديل عنوان الشركة على نحو يستوعب ھذا تركيبة الشركاء ف

� يجوز " نه أ ١٩٥١ لسنة ٥٥ من القانون رقم ٦التغيير، وفي ھذا تقرر المادة 

بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجارى في حالة خروجه 

ص، إن ا لھذا النًفوفق". من عضويتھا، ولو كان ذلك بقبوله أو قبول ورثته 

، يترتب ً تنازله عن حصته للغير مث3مزوال صفة الشريك، سواء بانسحابه أ

عليه ضرورة حذف اسمه من عنوان الشركة، ويجب الحذف حتى ولو قبل 

ن الھدف من ذلك ليس حماية إالشريك ذلك أثناء حياته، أو ورثته بعد وفاته، إذ 

  . ى يتعامل مع الشركةالشركة أو الشركاء أو ورثته، وإنما حماية الغير الذ

، وھو  نفسهلھدفول:  ظھور اسم شخص أجنبى في عنوان الشركة- ١٢٥

عدم غش الغير وتضليله بشأن شخصية الشركاء المسئولين عن ديون الشركة، 

نه � يجوز أن يدخل في تكوين عنوان الشركة اسم شخص أجنبى عن الشركة إف

ر قوة مركز الشركة المالي وھذا قد يحدث من جانب الشركاء Iظھا. والشركاء

ظھور اسم شخص أجنبى في عنوان الشركة، خصوصا وإذا كان ھذا ا�جنبى 

 ھو ما مدى هفإذا حدث ذلك، فالسؤال الذى يطرح نفس. يتمتع بائتمان قوى

مسئولية ھذا الشخص عن ديون الشركة ؟ ھل يسأل مسئولية شخصية وتضامنية 

  كالشركاء اWخرين؟ 

لتساؤل، فإننا يجب أن نفرق بين علم ھذا الشخص  ھذا انولcجابة ع

  .بدخول اسمه في عنوان الشركة وعدم علمه

ففي الحالة ا�ولى، يسأل عن ديون الشركة بالتضامن مع الشركاء في 

نه أجنبى عن أنه شريك، إذ الفرض أالشركة، ولكن ذلك ليس على أساس 

بوصف أن مسلكه ھذا يعد الشركة، وإنما على أساس قواعد المسئولية التقصيرية، 
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خطأ، الذى إذا ترتب عليه ضرر للغير، كان على مرتكبه تعويض ھذا الضرر، 

  . )٢٨(وخير تعويض ھنا ھو مسئولية الشخص ا�جنبى مسئولية شخصية وتضامنية

ن ھذا التصرف يشكل جريمة نصب، ويحق إأما في الفرض الثاني، ف

بتعويض ا�ضرار التي قد للشخص ا�جنبى أن يرجع على الشركاء مطالبا 

  . تصيبه من جراء ذلك

 وع3وة على مسئولية : جزاء اOخEل بأحكام عنوان الشركة- ١٢٦

الشركاء أمام الغير مسئولية شخصية وتضامنية  في حالة إخ3لھم با�حكام 

اIبقاء على اسم الشريك الذى خرج من الشركة أو (الخاصة بعنوان الشركة 

 عنوان الشركة، خلو العنوان من اسم أحد الشركاء، ظھور اسم ى فىالذى توف

نھم يسألون مسئولية جنائية، فالمادة إ، ف)شخص أجنبى في عنوان الشركة

التاسعة من قانون ا�سماء التجارية، تعاقب بالحبس مدة � تزيد على السنة، أو 

تعمل كل من اس" هبغرامة � تقل عن خمسة جنيھات و� تزيد على مائة جني

، "ا على خ3ف أحكام ھذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ًا تجاريًاسم

في حالة بقاء اسم الشريك المنسحب في عنوان الشركة، أو  هنفسويطبق الحكم 

 �خلو ا�سم التجارى للشركة من اسم أحد الشركاء، فكل ھذه ا�مور تعد إخ3

 العقوبة المنصوص عليھا في المادة بقانون ا�سماء التجارية، تستلزم توقيع

  .التاسعة من القانون المذكور

ومن الجدير بالذكر أن رجوع الغير على كل من يبرز اسمه في عنوان 

ا، حتى ولو كان قد خرج من الشركة، أو أجنبى ًا متضامنًالشركة، بوصفه شريك

تمت ن تكون التصرفات التي أظھر اسمه في عنوان الشركة بعلم منه، مشروط ب

بينه وبين الشركة، قد تم التوقيع عليھا بعنوان الشركة، � با�سم الشخصى 

د تم لصالح المدير وليس قلمديرھا، وإ� قامت قرينة بسيطة على أن العمل 

، على نحو ما سنرى عند استعراض ا�حكام الخاصة بإدارة )٢٩(لصالح الشركة

  .)٣٠(شركة التضامن
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الشريك المتضامن من   بما قد يصيب ارتباط انقضاء الشركة- خامسا 

  :إفEس أو إعسار

ا للمركز القانونى الفريد للشريك المتضامن، وكذلك ً نظر: إحالة- ١٢٧

ن انقضاء ھذه ا�خيرة إا ل3عتبار الشخصى الذى تقوم عليه الشركة، فًنظر

يحدث إذا ما مات أحد الشركاء أو أفلس أو حجر عليه، أو إذا انسحب بإرادته أو 

  .)٣١( بخروجه، وذلك على التفصيل الذى عرضنا له فيما سبقحكم

  المبحث الثالث

 شركة التضامن كشخص معنوى

La société en nom collectif comme personne morale 

إذا ما استجمع عقد شركة التضامن ا�ركان :  تمھيد وتقسيم- ١٢٨

قيام الشركة، الموضوعية العامة والخاصة، وكذا ا�ركان الشكلية ال3زمة ل

تمخض عن ذلك مي3د شخص معنوى جديد، تكون له، بمقتضى شخصيته 

�، تكون لھذا ًالمعنوية، جنسية دولة معينة، عنوان، وذمة مالية مستقلة، وإجما

ن الشخص �ا ًونظر. الشخص حياته المستقلة عن حياة الشركاء المكونين له

ع بھا أو لسان يعبر به المعنوى، على عكس الشخص الطبيعى، ليس له يد يوق

نه يمارس حياته القانونية من إبرام تصرفات والدخول إعما يجول في نفسه، ف

ن، يلتزمون ومع الغير في معام3ت، عن طريق ممثلين له يطلق عليھم مدير

ويظل الشخص المعنوى . بإجراء التصرفات باسم الشخص المعنوى ولحسابه

يه سبب عام أو خاص من أسباب انقضاء يمارس حياته القانونية إلى أن يتحقق ف

الشركات، فيعلن عندئذ حله وتصفيته وقسمة ما تبقى من موجوداته، بعد سداد 

لى، اوعلى ذلك سنعرض على التو.  نصيبهالديون، بين الشركاء كل بحسب

  .)اًثاني( ثم انقضاؤھا ،ً)أو;(إدارة شركة التضامن 
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  :إدارة شركة التضامن -أو;
Fonctionnement de la société en nom collectif 

 إدارة ١٨٨٣ لم ينظم القانون التجارى الصادر في : تمھيد وتقسيم- ١٢٩

 ٥١٦القانون الذى فصل في المواد من ذلك من عكس الشركة التضامن، وعلى 

ا للطبيعة المكملة ًونظر.  ا�حكام الخاصة بإدارة الشركة المذكورة٥٢٠إلى 

ا ا�تفاق على ما ًن للشركاء دائمإواد المشار إليھا، فللقواعد التي تضمنتھا الم

ة لبيان ي حيث يضمنون العقد قواعد تفصيل،يخالفھا، وھذا ھو ما يحدث في العمل

ين المدير، تحديد يوھذه القواعد تدور حول كيفية تع. كيفية إدارة الشركة

ذلك ته، ومدى التزام الشركة بالتصرفات التي يجريھا، وكاسلطاته، ومسئولي

عزله إذا ما أخل بواجباته وتجاوز سلطاته، وھذه ھي المسائل التي سنعرض لھا 

  .، وبالترتيب السابقًتفصي3

على عكس  :Désignation du gérant   كيفية تعيين مدير الشركة- ١٣٠

ا�مر في الشركات ذات المسئولية المحدودة والتوصية با�سھم والشركات 

بقواعد آمرة في تحديد الكيفية التي يتم وفقا لھا المساھمة، حيث يتدخل المشرع 

تعون بحرية كبيرة في ھذا ن الشركاء في شركات ا�شخاص يتمإ، ف)٣٢(تعيين المدير

ن مدير الشركة قد يكون من بين الشركاء، وقد يكون من غير الشركاء، إ. الصدد

لمدير في ذات الشركاء، وفي ھاتين الحالتين قد يتم تعيين اا عن الشركة وًأى أجنبي

ا من تنظيم ً قد يأتى العقد خاليًوأخيراعقد الشركة أو في تعديله أو في عقد مستقل، 

  . بالتفصيللى عرض ھذه الفروض الث3ثةاكيفية إدارة الشركة، وسنو

ن ي ويسمى المدير أو المدير: تعيين مدير الشركة في عقد الشركة ذاته-

لشركة أو في تعديل �حق له بالمدير الذين يعينھم الشركاء من بينھم في عقد ا

وبمجرد تمام . )٣٣  Gérant  statutaire associé (ا�تفاقى أو النظامى الشريك

تعيين ھذا المدير، يصبح ھو صاحب الحق في إدارة الشركة في حدود سلطته 

فھو الذى يمثل الشركة في . )٣٤(جلهأوفي حدود الغرض الذى قامت الشركة من 
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م كانت ھذه المعام3ت مما يدخل في نطاق أعمال اIدارة أأسواء كل تعام3تھا، 

ويستطيع المدير إنجاز ھذه ا�عمال مع الغير بالرغم من . أعمال التصرف

ا لخطورة مھمة ًونظر. )٣٥(معارضة باقى الشركاء طالما أنھا خالية من الغش

يع نيابة ا من حيث حقه في التوقًالمدير ا�تفاقى أو النظامى الشريك، وخصوص

، وذلك على خ3ف القواعد )٣٦(نه يجب أن يكون كامل ا�ھليةإعن الشركة، ف

العامة التي � تستلزم ضرورة أن يكون الوكيل كامل ا�ھلية في التصرف الذى 

ن آثار ھذا التصرف � تنصرف إلى ذمته ھو، وإنما إلى ذمة �يبرمه، وذلك 

  . الموكل مباشرة

كان المدير ا�تفاقى أو النظامى الشريك واحدا، و� توجد أدنى مشكلة إذا 

ر المشكلة إذا تعدد المديرون المعينون في عقد الشركة أو في تعديل له، اوإنما تث

ن ا�مر � يخرج عن إوذلك من حيث تحديد سلطات كل منھم، وفي العمل، ف

   .)٣٧(ث3ثةأمور 

 في العقد، قيام الشركاء بتحديد اختصاصات كل مدير على وجه الدقة  -١

كأن يختص العقد أحدھم بمباشرة ا�ختصاصات المتعلقة بالع3قات 

العامة، وآخر با�ختصاصات المتعلقة بشراء المواد ال3زمة لمباشرة 

الشركة لنشاطھا، وثالث للبيع، ورابع لشئون العاملين، وھكذا، وفي 

  .)٣٨(ھذه ا�حوال يتعين على كل مدير أ� يتعدى حدود اختصاصاته

قيام الشركاء بالنص على أن تخضع إدارة الشركة لقاعدة الموافقة   -٢

الجماعية أو توافر أغلبية معينة، وإذا لم ينظم العقد ا�غلبية على 

 من القانون المدنى، ا�خذ ٥١٨أساس معين، تعين، كما تقرر المادة 

وفي ھذه الحالة، � يمكن اتخاذ أي قرارات متعلقة . با�غلبية العددية

. اIجماع المنصوص عليه في العقدبإدارة الشركة إ� با�غلبية أو ب

نه يجوز الخروج على إ من القانون المدنى، ف٥١٧/٢ا لنص المادة ًووفق

شرط اIجماع أو ا�غلبية وذلك عند اتخاذ قرارات تتعلق بأمور عاجلة 
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". خسارة جسيمة � تستطيع الشركة تعويضھا " يترتب على تفويتھا 

من ھذا، أن الخروج على قاعدتى اIجماع أو ا�غلبية مشروط وواضح 

بضرورة وجود أمر عاجل، ويقع على الشريك الذى خالف شروط 

ن أا بًالعقد، عبء إثبات وجود مثل ھذا ا�مر، وھو مشروط أيض

التأخير في اتخاذ مثل ھذا اIجراء لحين الحصول على موافقة باقى 

غلبية المطلوبة، سيترتب عليه تعريض الشركاء في حالة اIجماع، أو ا�

الشركة لخسارة فادحة يصعب عليھا فيما بعد تعويضھا، فإذا فشل 

الشريك في إثبات ا�مر العاجل أو ثار خ3ف بين الشركاء، فيكون 

  . عدمھاقاضى الموضوع ھو المختص بتقدير توافر الصفة العاجلة من

ل العقد على بيان تحديد ، قد يتعدد المديرون، دون أن يشتماًوأخير   –٣

اختصاصات كل مدير، وھنا يكون لكل مدير أن يجرى التصرفات 

ن اWخرين يالمتعلقة بإدارة الشركة منفردا، ولكن يحق للمدير

ا�عتراض على القرارات التي يتخذھا المدير بطريقة منفردة، فإذا ثار 

ض ن قرارات زميلھم، واعتريف في ھذا الشأن، فأيد بعض المديرخ3

عليھا البعض اWخر، فھنا يتم ا�حتكام إلى قاعدة ا�غلبية، فإذا لم 

تتوافر، وجب استشارة باقى الشركاء �تخاذ قرار با�غلبية العددية 

للشركاء، وذلك إذا لم يتضمن العقد ما يفيد ضرورة توافر أغلبية معينة 

 ). مدنى ٥١٧/١مادة ( 

 :قد مستقل عن عقد الشركةتعيين المدير أو المديرين الشركاء في ع - 

كان العقد أوالمدير الذى يعين في عقد مستقل عن عقد الشركة، سواء 

ـه المدير غير ا�تفاقـى يا Iبرام عقد الشركة، يطلق علًمعاصرا أو �حق

Gérant non-statutaireا من بين الشركاء، ً وھو كما يمكن أن يكون شريك

 الحالتين، فھو يعد بمثابة وكيل عن وفي. ا عن الشركاءًيمكن أن يكون أجنبي
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، و� يشكل، على خ3ف المدير الشريك الذى يعين )٣٩(الشركة والشركاء

وھو بذلك، يختلف عن المدير . ا من بنيان الشركةًفي عقد الشركة، جزء

 .المعين في عقد الشركة من حيث نطاق سلطاته وكيفية عزله

وقد يتم : ا للشركةًمدير عنھم ين شخص أجنبيي اتفاق الشركاء على تع-

نه قد يتم أھذا ا�تفاق في عقد الشركة ذاته أو في تعديل �حق له، كما 

ا Iبرام عقد ًا أو �حقًكان ھذا العقد معاصرأنه في عقد مستقل، سواء يتعي

ويطلق على الشخص ا�جنبى الذى يعين في عقد الشركة أو . الشركة

دير ا�تفاقى أو النظامى غير بمقتضى تعديل يجريه الشركاء عليه، بالم

والمدير ا�تفاقى غير  .Gérant statutaire non-associéالشريك 

الشريك، كالمدير الذى يعين بمقتضى عقد مستقل عن عقد الشركة، وعلى 

ا من بنيان الشركة، بل يعد ًخ3ف المدير ا�تفاقى الشريك، � يعد جزء

ويجب . )٤٠(ھاولحساب كةمجرد وكيل عادى يتعاقد مع الغير باسم الشر

 أجنبي مدير للشركة، � يترتب عليه اكتسابه ين شخصيالتنبيه أن تع

لى، � يكتسب صفة التاجر، و� يجوز أن يظھر الصفة الشريك، وبالت

 .)٤١(اسمه في عنوان الشركة

وقد عالجت ھذه الحالة المادة : عدم تنظيم العقد لكيفية إدارة الشركة -

نه إذا خ3 العقد من وجود نص خاص إدنى بقولھا  من القانون الم٥٢٠

ا من اWخرين في إدارة ًيوضح طريقة اIدارة، فيكون كل شريك مفوض

الشركة، ويكون له أن يباشر أعمال الشركة من إبرام عقود وصفقات، 

دون رجوع إلى غيره من الشركاء، على أن يكون لھؤ�ء حق ا�عتراض 

. )٤٢(ة الشركاء رفض ھذا ا�عتراضى عمل قبل تمامه، و�غلبيأعلى 

وواضح من ھذا النص، أن حق ا�عتراض، الذى يجب أن يبدى قبل تمام 

العمل، ثابت �غلبية الشركاء، فإذا أقرته، فيمتنع على الشريك إتمام العمل 

ا في ًمحل ا�عتراض، أما إذا رفض ا�عتراض، فللشريك أن يمضى قدم

  . إتمام العمل الذى شرع فيه
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إن نطاق سلطات المدير  :Pouvoirs du gérant  سلطات المدير- ١٣١

جله الشركة، فالمدير يتولى إدارة الشركة في أيتحدد بالغرض الذى أنشئت من 

 من القانون ٥١٦جله، وھذا ما تنص عليه المادة أحدود الغرض الذى قامت من 

يقوم، المدنى بقولھا للشريك المنتدب لcدارة بنص خاص في عقد الشركة أن 

بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال اIدارة وبالتصرفات التي تدخل في 

وواضح من ھذا . غرض الشركة، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش

ا أو غير اتفاقي، ًا اتفاقيًا شريكًكان مديرأالنص، أن مدير شركة التضامن، سواء 

يقوم بكل التصرفات وا�عمال التي من ا عن الشركاء، له أن ًكان أجنبيأأو سواء 

شانھا تسيير شئون الشركة، و� يقيده في ذلك إ� أن تكون ھذه ا�عمال 

ن تكون أوالتصرفات داخلة في نطاق الغرض الذى تكونت الشركة لتحقيقه، و

، كان للمدير انن الشرطافإذا ما توافر ھذ. خالية من الغش وقصد اIضرار بھا

لتصرفات لصالح الشركة حتى بالرغم من معارضة باقى القيام با�عمال وا

و� يتوقف ا�مر عند ھذا الحد، بل يمتنع على الشركاء غير المديرين . الشركاء

 من القانون المدنى التي ٥١٩التدخل في أعمال اIدارة، وھذا ما تقرره المادة 

ف أحد فإذا ما خال. تنص على أن الشركاء غير المديرين ممنوعون من اIدارة

� تدخل في نطاق سلطات المدير، فيسأل ًالشركاء مثل ھذا الحظر وباشر أعما

ى في أمواله الخاصة، عن اWثار القانونية التي تترتب على ذلك، أا، ًشخصي

وذلك إذا لم يجز الشركاء تصرفات الشريك المتجاوز والمتعدى على سلطات 

 التدخل في أعمال اIدارة، على أن منع الشركاء غير المديرين من. )٤٣(المدير

�ء حق ؤ� يصل إلى حد حرمانھم من الحقوق اللصيقة بصفتھم كشركاء، فلھ

مراقبة نشاط الشركة، وذلك با�ط3ع على دفاترھا ومستنداتھا، وكل اتفاق 

  ). مدنى٥١٩مادة (يحرم الشركاء من ھذه الحقوق يعد باط3 

 في الغرض الذى قامت من وحق المدير في القيام بكل ا�عمال التي تدخل

فعلى المدير، إذا ما نظم . جله الشركة، يفترض خلو عقدھا من تحديد لسلطاتهأ

عقد الشركة كيفية إدارتھا، أن يحترم القيود والشروط الواردة في العقد، سواء ما 

والمدير، بمقتضى حقه في إدارة الشركة، ھو . التصرفب متعلق منھا باIدارة أ



١٥٥  الشركات التجارية

م عقود بيع وشراء منتجات الشركة والمواد ا�ولية ال3زمة لذلك، الذى يتولى إبرا

وھو الذى يتعاقد مع العاملين الذين تحتاجھم الشركة لممارستھا لنشاطھا، وله 

 الكمبيا�ت والشيكات باسمھا، مين على ممتلكاتھا، وسحبأأيضا إبرام عقود الت

اء للمطالبة بحقوقھا  منازعات تنشأ عن ذلك، يكون له حق اللجوء إلى القضىوأ

في مواجھة الغير، أو في مواجھة الشركاء أنفسھم إذا ما تقاعسوا عن تنفيذ 

  .التزاماتھم المنصوص عليھا في عقد الشركة، من تقديم للحصص وعدم منافستھا

وفي ضوء ما تقدم، يمتنع على المدير ممارسة أي تصرفات تخرج عن 

لحدود وا�ختصاصات التي جله الشركة أو عن اأالغرض الذى قامت من 

 على ذلك، يمتنع على المدير إبرام عقود لشراء محاصيل ًوبناء. رسمھا العقد

، لصالح شركة قامت وتأسست ل3تجار في السيارات أو لبيع أدوات ًزراعية مث3

ا، التنازل عن حقوق الشركة في ً، ويمتنع عليه أيضئھاوشرا الميكنة الزراعية

الذى تمارسه الشركة إ�  هنفسسة نشاط من نوع النشاط مواجھة الغير، أو ممار

وضحت ا�عمال التحضيرية أوقد . )٤٤(بإذن من جميع الشركاء يجدد سنويا

 Iدارةيد المدير في مباشرته يللقانون المدنى، بعد أن استلزمت ضرورة تق

جله، بعض القيود والتصرفات التي يمتنع على أالشركة بالغرض الذى قامت من 

ا للغرض ًا مخالفًليس للمديرين أن يفعلوا شيئ"ير القيام بھا، وذلك بقولھا المد

نه كمبدأ عام � يستطيع المدير بدون رضاء أالمقصود من الشركة، على 

ا، أو ًا أو تحكيمًالشركاء، وعدم وجود شرط خاص في العقد، أن يعقد صلح

أو يقبل رفع ا من الدين، ًيتنازل عن ضمان أو رھن للشركة، أو يبرئ مدين

الرھن قبل الوفاء بالدين المضمون، أو يقترض باسم الشركة، أو يرھن 

  ".  عقاراتھا، أو يبيع فيما عدا حا�ت البيع الداخلة في غرض الشركة

نه إنه لما كان اختيار الشركاء للمدير، إنما يأتى نتيجة ثقتھم فيه، فأعلى 

فسه، ف3 يجوز له أن يوكل يتعين عليه أن يمارس سلطاته في إدارة الشركة بن

ن جاز له أن ينيب غيره في القيام إغيره في القيام بكل أعمال إدارة الشركة، و

� مسئولية تضامنية ًبعمل معين من ھذه ا�عمال، ويكون في ھذه الحالة مسئو
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ويقال في . )٤٥(ا بالشركةًعن كل ما يصدر من نائبه من أخطاء قد تلحق أضرار

كاء إنما وضعوا ثقتھم في شخص المدير، وھي ثقة � تبرير ذلك، أن الشر

وإذا خالف المدير الحظر المفروض عليه، وأوكل غيره . )٤٦(تتعدى إلى غيره

� عن كل ا�فعال التي تصدر من النائب كما لو ًفي إدارة الشركة، ظل مسئو

 �عمالولما كانت قاعدة ضرورة ممارسة المدير . اًكانت صادرة منه شخصي

ة بنفسه � تتعلق بالنظام العام، فللشركاء ا�تفاق على منح المدير ھذه اIدار

  . )٤٧(المكنة، مع تحديد شخص النائب أو حتى مع عدم تحديده

وفي الغالب أن . اًنه يستحق أجرإوفي مقابل قيام المدير بأعباء اIدارة، ف

العقد، تولى جر المدير في العقد الذى تم تعيينه بمقتضاه، فإذا سكت أيتم تحديد 

ا بطبيعة ا�عمال المكلف بھا المدير، أو بمقتضى ًالقاضى تحديده، مستأنس

ا من الغير، ً شخصما أًكان شريكأا سواء ًوي3حظ أن المدير يستحق أجر. العرف

ن نصيبه في ا�رباح إا بحصة من العمل، فًنه إذا كان المدير شريكأمع م3حظة 

جر ثابت له، إلى جانب نصيبه من ھذه أيد ھو ا�جر، ما لم يتفق على تحديعد 

نه إة، فيا بحصة نقدية أو عينًا�رباح، وھذا على خ3ف ما إذا كان المدير شريك

  . )٤٨(جر، إلى جانب حصوله على نصيبه من ا�رباحأيتعين حصوله على 

على المدير  :La responsabilité du gérant  مسئولية المدير- ١٣٢

شركة، تكريس جھده للعمل لمصلحتھا بنزاھة وحيدة، أن يراعى في إدارته لل

وھذه ا�خيرة تختلف درجتھا باخت3ف . ن يبذل في ذلك العناية الواجبةأو

ا عن إدارته، ًى يتقاضى أجرأا، ًالمركز القانونى للمدير، فإذا كان المدير مأجور

ما وجب عليه أن يبذل في تسيير شئون الشركة عناية الرجل المعتاد، وھذا ھو 

جر، وجب على الوكيل أن أ مدنى بقولھا إذا كانت الوكالة ب٧٠٤/٢تقرره المادة 

أما إذا كان المدير غير مأجور، وھو . يبذل دائما في تنفيذھا عناية الرجل المعتاد

ا في مجال إدارة الشركات التجارية، ف3 يطلب منه إ� ًفرض غالبا ما يكون نادر

رة شئونه الخاصة، حتى ولو نزل مستواھا عن بذل العناية التي يبذلھا في إدا

وإذا كان � يطلب من المدير ).  مدنى٧٠٤/١مادة (مستوى عناية الرجل المعتاد 
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ن الشريك إالذى يوجد في مركز الوكيل المأجور إ� بذل عناية الرجل المعتاد، ف

ته في إدارة شئون الشركة يالمنتدب لcدارة بأجر، � يجوز أن تنزل درجة عنا

، وي3حظ أن درجة العناية ھذه ) مدنى٥٢١/٢مادة (عن عناية الرجل المعتاد 

تمثل الحد ا�دنى الذى � يجوز النزول عنه، فالشريك المدير قد يلتزم ببذل 

عناية تفوق درجة عناية الشخص المعتاد، وذلك إذا كانت عنايته في إدارة 

  .)٤٩(شئونه الخاصة تعلو عناية الرجل المعتاد

المدير في مواجھة الشركة والشركاء وفي مواجھة الغير، على أن ويسأل 

ى مسئولية المدير في أففي الحالة ا�ولى، . ي الحالتيننوع المسئولية يختلف ف

مواجھة الشركاء والشركة، تكون المسئولية عقدية إذا ما أخل با�لتزامات 

قتضى ھذا العقد، أو ينه بميالواقعة على عاتقه والناشئة عن عقد الشركة إذا تم تع

ينه قد تم في عقد يالناشئة عن العقد الذى عينه الشركاء بموجبه، وذلك إذا كان تع

 بحدود ًويسأل المدير مسئولية عقدية، إذا أخل مث3. مستقل عن عقد الشركة

ينه، أو أن يعمل في حدود سلطاته، ولكنه عمد يالسلطات المحددة له في عقد تع

 اًصية وأھمل مصالح الشركة، أو إذا باشر نشاطإلى تحقيق مصالحه الشخ

غفل التأمين على موجودات الشركة، أو أھمل أ لنشاط الشركة، أو إذا اًمنافس

ن المدير يسأل إأما في الحالة الثانية، ف. )٥٠(اتخاذ إجراءات تسجيل أو قيد عقارى

عدم ا للغير، مسئولية تقصيرية، وذلك لًعن ا�خطاء التي يرتكبھا وتسبب ضرر

ل المدير مسئولية تقصيرية، إذا مث3 أويس. وجود عقد يربطه بالغير المضرور

قلد أو استعمل ع3مة تجارية مملوكة لشركة أخرى، فلصاحب الع3مة ھنا، أن 

يطالب المدير بتعويض الضرر الذى أصابه من تقليد الع3مة أو استعمالھا دون 

س مسئولية المتبوع عن عمل إذن منه، كما له أن يرجع على الشركة على أسا

ويسأل المدير في أمواله الخاصة عن أية أعمال يبرمھا مع الغير وتكون . تابعه

ا للشركة في الوقت الذى ً مملوكًا أو منقو�ًغير ملزمة للشركة، كأن يبيع عقار

ينه يحظر عليه ذلك، ولكن تجب ييوجد فيه نص في عقد الشركة أو في عقد تع

المدير ھنا تفترض أن الشرط الذى يحظر عليه القيام بمثل م3حظة أن مسئولية 
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  . ھذه التصرفات ھو شرط مشھر، وإ� كان للغير أن يرجع على الشركة

 :La responsabilité sociale  مدى التزام الشركة بتصرفات المدير- ١٣٣

رمھا تلتزم الشركة باWثار التي تترتب على التصرفات التي يبرمھا مع الغير، إذا ما أب

فيجب أو�، .    في حدود سلطاتهًن يكون التصرف داخ3أباسم الشركة ولحسابھا، و

أن يوقع مدير الشركة على كل التصرفات والعقود التي يجريھا مع الغير، باسم 

ن آثار العقود تنصب إالشركة، � باسمه الشخصى، فإذا وقع المدير باسم الشركة، ف

ه ھو، ھذا بخ3ف إذا ما وقع باسمه الشخصى، مباشرة في ذمة الشركة، � في ذمت

ولكن ھذا . نه يعمل لحساب نفسه وليس لحساب الشركةأفعندئذ تقوم قرينة على 

نه على الرغم من قيام المدير أالقرينة تعد قرينة بسيطة، إذ يجوز للغير أن يثبت 

غل وقد يحدث أن يست. بالتوقيع باسمه الشخصى، إ� أن التصرف تم لحساب الشركة

المدير مركزه لتحقيق مصالحه الشخصية، فيوقع باسم الشركة، ولكن ينصب نفسه 

وھنا . ا مع الشركة، فيبرم التصرفات باسم الشركة، ولكن يضيفھا إلى نفسهًمتعاقد

يسأل المدير أمام الشركة، أما مسئوليته أمام الغير، فتجب التفرقة بين ما إذا كان الغير 

 المدير يريد من وراء التصرف تحقيق مصالحه الشخصية، ى � يعلم أنأحسن النية، 

ى يعلم بما يضمره المدير من سوء تجاه الشركة، ففي الحالة ا�ولى، أأم سيئ النية، 

يستطيع الغير الرجوع على الشركة، التي يجب عليھا أن تتحمل نتائج اختيار مدير 

مام الغير إ� الرجوع على ، أما في الحالة الثانية، ف3 يكون أ)٥١(غير جدير بالثقة

ومن ناحية ثانية، يجب على المدير أن يتعاقد مع الغير في حدود السلطات . المدير

جله الشركة، وذلك إذا أنه، أو في حدود الغرض الذى أنشئت من يالمبينة في عقد تعي

برم  أفإذا ما التزم المدير حدود سلطاته، أو. لم يبين العقد كيفية إدارة الشركة

ات قانونية يقتضيھا تحقيق غرض الشركة، التزمت ھذه ا�خيرة باWثار تصرف

القانونية التي تترتب على ھذه التصرفات، وذلك على فرض أن المدير قد أجرى ھذه 

ى في ا�حوال التي يتجاوز فيھا أوفي الفرض العكسى، . التصرفات باسم الشركة

، أما في مواجھة الغير حسن ن المدير يسأل أمام الشركةإالمدير حدود سلطاته، ف

ى الذى � يعلم بالحدود والقيود التي ترد على سلطات المدير، وذلك لعدم أالنية، 
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 آثار تترتب ىلتھا عن أاءر يستطيع أن يرجع على الشركة لمسن ھذا الغيإشھرھا، ف

 ى � يعلم بمثل ھذه القيود والحدود، أو كانأعلى ذلك، أما إذا كان الغير سيئ النية، 

في مقدوره أن يعلم بھا، ولكنه أھمل ولم يكلف نفسه مشقة الذھاب إلى السجل 

المختص ل3ط3ع عليھا، ف3 يكون له أن يرجع على الشركة، وإنما يرجع على 

  .المدير المتجاوز حدود سلطاته بصفته الشخصية

ولما كانت سلطات المدير � تقف عند حد إبرام تصرفات قانونية باسم 

، وإنما يقوم إلى جانب ذلك بإتمام بعض ا�عمال المادية ھاسابولح الشركة

ن الشركة تسأل عن تعويض ا�ضرار التي إال3زمة لمباشرة الشركة لنشاطھا، ف

تلحق بالغير والناجمة عن ممارسة المدير لھذه ا�عمال، فلو أن المدير أثناء 

ن الشركة تسأل إا، فًلحق به أضرارأقيادته لسيارة الشركة، صدم أحد المارة و

عن تعويض الغير، طالما أن الحادث قد وقع أثناء مباشرته لسلطاته في إدارة 

وتتأسس مسئولية الشركة في ھذه ا�حوال على قاعدة مسئولية المتبوع . الشركة

  .)٥٢(عن أعمال تابعيه

ا ًإذا كان المدير شريك : Révocation du gérant عزل المدير- ١٣٤

ن عزله إة ذاته، وھو المدير الشريك ا�تفاقى أو النظامى، فا في عقد الشركًمعين

 لعقد الشركة، ًن عزل المدير يعد تعدي�3يتطلب موافقة جميع الشركاء، وذلك 

ولما كان من المتعذر في كثير من . وتعديل العقد يتطلب موافقة الشركاء جميعھم

في المادة ا�حيان، الحصول على موافقة كل الشركاء، فقد أجاز المشرع 

، إمكانية طلب الشركاء عزل المدير من المحكمة المختصة، وذلك بشرط ٥١٦/١

وإذا كان المشرع يحمى المدير من العزل . وجود مسوغ يبرر طلب العزل

نه بالمقابل، � يجوز للمدير أن إالتعسفي بتطلبه موافقة جميع الشركاء على ذلك، ف

ً ن ا�ستقالة ھنا كالعزل، تعد تعدي�3 كيستقيل إ� برضاء جميع الشركاء، وذل

ومع ذلك يجوز للمدير . لعقد الشركة، وھو ما � يجوز إ� بموافقة جميع الشركاء

 .)٥٣(ا�ستقالة إذا وجد ما يبررھا، كعاھة أو شيخوخة أو مرض أصابه

ا لم يعين في عقد الشركة، وإنما بمقتضى اتفاق ًأما إذا كان المدير شريك
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 بموجب اتفاق �حق ما، سواء عين في عقد الشركة أًا أجنبيًير�حق، أو كان مد

وعزل ھذا المدير، على خ3ف المدير ). المدير غير ا�تفاقى أو غير النظامى(

النظامى أو ا�تفاقى، � يتطلب موافقة الشركاء جميعھم، فھو يعد في مركز 

ھا من جانب ؤإنھا الوكالة، فھذه ا�خيرة يمكن �حكاما ًووفق. الوكيل عن الشركة

الوكيل أو الموكل، بشرط أن يكون ھذا اIنھاء في وقت مناسب، وفي ھذا تقرر 

ا لعقد الشركة جاز ًنه إذا كان انتداب الشريك لcدارة �حقأ مدنى ٥١٦/٢المادة 

الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادى، كما تنص الفقرة الثالثة من ذات 

ولكن ". ا قابلون للعزلًن من غير الشركاء فھم دائمأما المديرو"المادة على أن 

ينه ين تم تعإنه بھا، فييتبع في طريقة عزل ھذا المدير، الطريقة التي تم تعي

ينه با�غلبية، وجب ين تم تعإباIجماع، وجب إجماع الشركاء على العزل، و

  .اًتوافر ذات ا�غلبية عند العزل أيض

  : انقضاء شركة التضامن-ثانيا

Dissolution de la société en nom collectif  

شركة التضامن، كغيرھا من الشركات التجارية، تنقgضى إذا :  إحالة-١٣٥

، والتggي سggبق لنggا )٥٤(مggا تحقggق فيھggا أحggد أسggباب ا�نقggضاء العامggة أو الخاصggة

  . ا في الباب المخصص لدراسة النظرية العامة للشركاتًعرضھا تفصيلي
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  ا�ولملخص الفصل 

عرضنا في ھذا الفصل لشركة التضامن كعقد، وشركة التضامن 

  . كشخص معنوى

 با�تجار أكثر أوفشركة التضامن كعقد، ھي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان 

  . ا لھاًعلى وجه الشركة بعنوان مخصوص يكون اسم

 أركان شركة التضامن كغيرھا من الشركات، يلزم لتكوينھا توافر أن ورأينا

 شكلية والتي يعد الشھر احد ھذه أركان خاصة وثالثة وأخرىموضوعية عامة 

  .  والذى بموجبه يمكن ا�حتجاج بالشركة في مواجھة الغيرا�خيرة ا�ركان

ا ًا في شركات التضامن، فحوله وانط3قًا متميزًويتبوأ الشريك المتضامن مركز

ت والتي يأتى من مركزه القانونى تتحدد الخصائص التي تتميز بھا مثل ھذه الشركا

 المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء في الشركة، عنوان الشركة رأسھاعلى 

 أن الشركاء، كل من ينضم إلى الشركة يكتسب صفة التاجر، كما أسماءيتكون من 

  .حد الشركاء المتضامنينأ إف3س شھر أوالشركة تنقضى بوفاة 

كشخص معنوى فبينا وإلى جانب دراسة شركة التضامن كعقد، عرضنا لھا 

ين المدير وعزله، تحديد سلطاته، مدى التزام ي الشركة من حيث تعإدارةكيفية 

  .، ومركزه القانونىتهالشركة بتصرفات المدير، ومسئولي

 عن باقى تشذ في ذلك  انقضاء الشركة، وھي ��سباب عرضنا اًوأخير

  .ء خاصة انقضاوأسباب انقضاء عامة بأسبابھا ئالشركات من حيث انقضا
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  ا�ول على الفصل أسئلة    

 المترتب وا�ثرعرف شركة التضامن، ثم حدد كيفية شھر عقدھا   :١س

  .على الشھر وعلى عدم الشھر

  .اكتب في المركز القانونى للشريك المتضامن في شركات التضامن  :٢س

  .حدد مدى التزام الشركة بتصرفات المدير  :٣س

  . شركة التضامنإدارةاكتب في   :٤س

  .  الخاصة بانقضاء شركة التضامنا�سبابحدد   :٥س
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  ا�ولھوامش الفصل 

  الذى وصفھا Jacques Savaryوترجع تسمية ھذه الشركة بشركة التضامن إلى ا�ستاذ  ) ١(

 بأنھا ١٩٧٥ والذى صدر سنة La Parfait Negociantفي كتابه المعنون بالتاجر الكامل 

ومن ھنا  en nom collectif  ًجميعافيھا الشركاء التجارة باسمھم الشركة التي يباشر 

 محمد فريد . انظر د،جاءت تسمية شركة التضامن أو الشركة ذات ا�سم الجماعي

   ، المرجع السابق: محسن شفيق.، د١٠٥ ص ،٧٦ بند ، المرجع السابق:العرينى

 .٢٦٠ ص ،٢٨٨بند 

 . وما بعده٢٨٤ بند انظر فيما سبق )٢(

 من قانون الشركات الصادر في ١٠ويعرف المشرع الفرنسى شركة التضامن في المادة  )٣(

 ويسألون مسئولية ، الشركة التي يكتسب كل الشركاء فيھا صفة التاجر: بأنھا١٩٦٦

    .شخصية وتضامنية عن ديون الشركة

  .١٠٧ ص ،٧٧ بند ، المرجع السابق: محمد فريد العرينى. د)٤(

 .١٠٥ ص ،٩٢ بند ، المرجع السابق:بريرى  محمود مختار.د) ٥(

 وفقا لقانون ا�ستثمار � تعفي من إجراءات الشھر القانونى إذا المؤسسة وي3حظ أن الشركة )٦(

 .ه وحوافزكان من بين أغراضھا أغراض غير منصوص عليھا في قانون ضمانات ا�ستثمار

 شركات المساھمة والتوصية  قواعد تعديل عقد١٩٨١ لسنة ١٥٩ وقد نظم القانون رقم )٧(

  .البسيطة وذات المسئولية المحدودة

(8) Yves GUYON, op. cit., n 270, p. 263.  

  . وما بعده٢٩ بند  سبق انظر فيما )٩(

 من قانون الشركات الفرنسى والتي ١٠ في القانون المصرى المادة المادة ويقابل ھذه )١٠(

   .تقرر أيضا المسئولية التضامنية للشركاء

  . وما بعدھا من القانون المدنى المصرى أحكام ھذا النوع من التضامن٢٨٤وقد نظمت المادة  )١١(

(12) Henri et Léon MAZEAUD, Jean MAZEAUD, François CHABAS,  

op. cit., n 1053, p.1117. 

(13) HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, op. cit., n 438, p. 104. 

 .١١٢ ص ،٩٧ بند ، المرجع السابق:بريرى محمود مختار . د) ١٤(

 محمود مختار . د،٢٣٤ ص ،٢٦٩ بند ، المرجع السابق: الشرقاويسمير محمود . د)١٥(

 .١١١ ص ،٩٧ بند ، المرجع السابق:بريرى
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 مشار إليه في ،٢٠٨ ص ، ق٣٦ سنة ،.Bull ،١٩٣٤ مارس ٨ ، استئناف مختلط)١٦(

 .٢٣٤ ص ،٣ ھامش ،ابق اIشارة إليه الس:مؤلف الدكتور محمود سمير الشرقاوي

(17  ) HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, op. cit., n 438, p. 104. 

(18) Philippe MERLE, op. cit., n 151, p. 149. 

 : على البارودى. د،١٢٢ ص ،٩٤ بند ، المرجع السابق:العرينى محمد فريد . د)١٩(

 . ٢٠١ ص ،١٥٧ بند ،المرجع السابق

 .١١٣ ص ،٩٨ بند ، المرجع السابق: مختار بريرى محمود. د)٢٠(

 . ٤٠٤ ص ،ق٢٥ س ،٢١/٢/١٩٧٤ جلسة ، نقض مصرى)٢١(

، ويرى رأى آخر إعفاء ٨٤ ص ،٧٢ بند ، المرجع السابق: مصطفي كمال طه.د )٢٢(

ن كان يرى التزام الشريك إ و،الشريك من القيد في السجل التجاري اكتفاء بقيد الشركة

جارية لكى يقيد فيھا ا�رباح التي يحصل عليھا من الشركة ومسحوباته بمسك الدفاتر الت

 .٢٣٢ ص،٢٦٧ بند ، المرجع السابق:محمود سمير الشرقاوي. د،الشخصية

 . وما بعده٣٣١ بند ، انظر فيما سبق)٢٣(

 . من قانون الشركات الفرنسى١٩ عليه المادة نصت وھذا ھو ما )٢٤(

 : على البارودى.، د١١٥ ص ،١٠٠ بند ،جع السابق المر:بريرى محمود مختار .د )٢٥(

، ٩٥ المرجع السابق، بند :محمد فريد العرينى.، د١٩٧، ص١٥٦ بند ،المرجع السابق

 .١٢٩ص

(26) HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, op. cit., n 439, p. 106. 

 .٢٣٠ ص ،٢٦٦ بند ، المرجع السابق:الشرقاوي محمود سمير .د) ٢٧(

 محمود مختار . د،٢٣١ ص ،٢٦٦ بند ، المرجع السابق: الشرقاويسمير محمود . د)٢٨(

 .١١٩ ص ،١٠٣ بند ، المرجع السابق:بريرى

 .١٢١ ص ،١٠٤ بند ، المرجع السابق: محمود مختار بريرى. د)٢٩(

 . وما بعده٣٨٤انظر ما سيلى بند ) ٣٠(

  . وما بعده٣٣١ انظر فيما سبق بند )٣١(

(32) Yves GUYON, op. Cit., n 261, p. 257. 

 وھو يسمى بالمدير ا�تفاقى أو النظامى على أساس أن تعيينه يتم با�تفاق أو في النظام )٣٣(

 .ا�ساسى للشركة



١٦٥  الشركات التجارية

 .٢٠٣ ص ،١٦١ بند ، المرجع السابق:البارودىعلى .  د)٣٤(

ن من حق المدير ا�تفاقى أ من القانون المدنى ب٥١٦/١ وفي ھذا الصدد تقضى المادة )٣٥(

عمال اIدارة والتصرفات التي أ ب،ريك، أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاءالش

 . متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش،تدخل في غرض الشركة

(36) HAMEL, LAGARDE, JAUFFRET, op. cit., n 464, p. 137. 

محمود مختار  . د، وما بعدھا٢٠٤ ص ،١٦٢ بند ، المرجع السابق:البارودى على . د)٣٧(

 .١٢٥ ص ،١٠٨ بند ، المرجع السابق:بريرى

 .١٢٦ ص ،١٠٩ بند ، المرجع السابق: بريرىمختار محمود . د)٣٨(

 .١٢٨ ص ،١١٠ بند ، المرجع السابق: بريرىمختار محمود . د)٣٩(

(40) HAMEL, LAGARDE, JAUFFRET, op. cit., n 464, p. 136. 

(41) HAMEL, LAGARDE, JAUFFRET, op. cit., n 464, p. 137. 

 من القانون الفرنسى للشركات التي ١٢ المادة ، ويقابل ھذه المادة من القانون المصرى)٤٢(

   :تنص على أن

“Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts …”. 

   ،٨ س، مجموعة أحكام النقض،٢٧/١/١٩٥٧ جلسة ،ق٢٣ س ٢٢ رقم نقض طعن )٤٣(

 .٢١٢ ص ،١ ھامش ، المرجع السابق، مشار إليه في مرجع الدكتور فايز نعيم رضوان،٦٢٥ص 

 .٢١٠ ص ،١٣٦ بند ، المرجع السابق،رضوان فايز نعيم . د)٤٤(

إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ "  من القانون المدنى بقولھا ٧٠٨ المادة تقرره وھذا ما )٤٥(

 كان مسئو� عن عمل النائب كما لو كان العمل قد ،خصا له في ذلكالوكالة دون أن يكون مر

 ." ويكون الوكيل ونائبه في ھذه الحالة متضامنين في المسئولية ،صدر منه ھو

 .١٠٢ ص ،٩١ بند ، المرجع السابق: مصطفي كمال طه. د)٤٦(

 .١٣١ ص ،١١٤ بند ، المرجع السابق: بريرىمختار محمود . د)٤٧(

 .٢١٥ ص ،١٣٨ بند ، المرجع السابق:عيم رضوان فايز ن. د)٤٨(

 .١٣٧ ص ،١١٨ بند ، المرجع السابق: بريرىمختار محمود . د)٤٩(

 .١٠٧ ص ،٩٧ بند ، المرجع السابق: مصطفي كمال طه. د)٥٠(

 .١٣٤ ص ،١١٦ بند ، المرجع السابق: بريرىمختار محمود . د)٥١(



١٦٦  الشركات التجارية  

   :محمود مختار بريرى.، د٢٢٠، ص١٤١ المرجع السابق، بند: رضواننعيمفايز .  د)٥٢(

   ،٩٦ بند، المرجع السابق:مصطفي كمال طه .، د١٣٥ ص ،١١٧ بند ،المرجع السابق

 .١٠٦ص 

 .٩٩ ص ،٨٩ بند ، المرجع السابق:مصطفي كمال طه.  د)٥٣(

  .٣٣١ إلى ٣١٩ من بند سبق انظر ما )٥٤(

  



١٦٧  الشركات التجارية

  الفصل الثاني

  شركة التوصية البسيطة

La société en commandite simple 

  :ا�ھداف

  :ً قادرا على أندارسيكون الينبغى أن  ؛ھذا الفصلدراسة بعد 

  .يعرف بدقة المقصود بشركة التوصية البسيطة  -١

  . شركة التوصية البسيطةأركانيحدد بدقة   -٢

  . الموصىيستعرض بدقة المركز القانونى للشريك  -٣

  . شركة التوصية البسيطة'دارةيبين بدقة الوضع القانونى   -٤

 شركة إدارةيبين بدقة مدى حق الشريك الموصى في التدخل في   -٥

  .التوصية البسيطة

  : العناصر

 .المقصود بشركة التوصية البسيطة - 

 .تكوين شركة التوصية البسيطة - 

 .المركز القانونى للشريك الموصى - 

 .توصية البسيطةإدارة شركة ال  - 

 .حق الشريك الموصى فى التدخل فى إدارة شركة التوصية - 

 . انقضاء شركة التوصية البسيطة - 

  



١٦٨  الشركات التجارية
  

 شركة التوصية البسيطة

تعتبر شركة التوصية البسيطة ھي النموذج الثاني :  تمھيد وتقسيم- ١٣٦ 

نھا > تضم إمن شركات ا9شخاص، وھي تختلف عن شركة التضامن من حيث 

 من الشركاء، وإنما تضم إلى جانب الشركاء المتضامنين والذين اً واحداًنوع

التي تنطبق على الشركاء المتضامنين في شركات  ھانفستنطبق عليھم ا9حكام 

وھذا النوع ا9خير يعد ھو المحور الذى تدور حوله . التضامن، شركاء موصين

تلف عن طائفة إن ھذه الطائفة من الشركاء تخ. ا9حكام والقواعد المميزة لھا

الشركاء المتضامنين سواء من حيث اكتسابھم صفة التاجر ومن حيث مدى 

ن ھذه الشركات تتفق إولكن على الجانب اFخر، ف. المسئولية عن ديون الشركة

مع شركات التضامن من حيث قيامھا على ا>عتبار الشخصى، وھذا ما يترتب 

ى أعلى فاة أو إفIس أو الحجر وعليه انھيار الشركة بزوال ھذا ا>عتبار نتيجة 

من الشركاء المتضامنين أو الموصين، وكذلك حظر تنازل أحدھم عن حصته 

  . إلى الغير حفاظا على ا>عتبار الشخصى

ن ھذا النوع من الشركات قد ظھر بسبب تحريم القانون إ،  ف)١(وكما قلنا

راف في الكنسى عقد القرض بفائدة والحظر الذى وضعه على النبIء وا9ش

ا>شتغال بالتجارة، ولتفادى ذلك، اتجه الناس إلى اتخاذ عقد شركة التوصية 

وإذا كانت . ًالبسيطة كإطار قانونى >ستثمار أموالھم بعيدا عن ا>قتراض بفائدة

شركة التوصية البسيطة قد ظھرت في البداية في مجال المIحة البحرية عندما 

> أنھا بدأت تنتقل إلى ميدان التجارة ابتدع ا'غريق نظام القرض البحرى، إ

  .البرية في صورة عقد التوصية

ا مع خطتنا في شأن دراسة ا9حكام العامة للشركات، سنتناول ًا أيضًواتساق

، وكشخص معنوى )المبحث ا�ول(دراسة شركة التوصية البسيطة كعقد 

رتكز نه لما كانت قواعد شركات التوصية البسيطة تأعلى ) المبحث الثالث(

من ھذا ) المبحث الثاني(بصفة خاصة على مركز الشريك الموصى، فسنكرس 

  .الفصل لدراسة الجوانب القانونية لھذا المركز



١٦٩  الشركات التجارية

  المبحث ا�ول

  شركة التوصية البسيطة كعقد

 La société en commandite simple comme contrat 

لزم  شركة التوصية البسيطة كباقى الشركات، ي: تمھيد وتقسيم- ١٣٧

 وأركان موضوعية خاصة ،)اًثاني(لتكوينھا توافر أركان موضوعية عامة 

 يجب أن يستجمع عقد شركة التوصية البسيطة ا9ركان الشكلية اًوأخير، )اًثالث(

ا، ولكن مع التركيز فقط على ا9حكام التي تميز ً، وھذا ما سنتناوله تباع)اًرابع(

وخاصة التضامن، وفيما عدا ذلك شركة التوصية البسيطة عن باقى الشركات، 

ن ھذه ا9ركان والجزاء المترتب على أسنحيل إلى ما سبق أن فصلناه في ش

وقبل ذلك كله، نجد من المناسب عرض تعريف شركة التوصية . ى منھاأتخلف 

   ).ًأو7( البسيطة 

  :ة البسيطةي تعريف شركة التوص-أو7 
Définition  de La société en commandite simple   

 من القانون التجارى شركة ٢٣ عرفت المادة : تعريف المشرع- ١٣٨

 أكثرالشركة التي تعقد بين شريك واحد أو . ………" التوصية البسيطة بأنھا 

مسئولين ومتضامنين وبين شركاء يكونون أصحاب أموال فيھا وخارجين عن 

كة ن شرإوكما ھو واضح من ھذا التعريف، ف". ا'دارة ويسمون موصين 

شركاء متضامنون، يعتبرون في : التوصية البسيطة تضم نوعين من الشركاء

في شركة التضامن، من حيث مسئوليتھم عن  مركز الشركاء المتضامنيننفس 

ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، واكتسابھم صفة التاجر بمجرد 

عنوانھا،  في م في إدارتھا، وضرورة ظھور اسمھما>نضمام إلى الشركة، وحقھ

  أما النوع الثاني فھم شركاء موصون، وھم على خIف الشركاء المتضامنين، 

> يسألون عن ديون الشركة إ> مسئولية محدودة بحدود الحصص التي 

  يمتلكونھا، ليس لھم الحق في التدخل في إدارة الشركة، وانضمامھم إليھا 



١٧٠  الشركات التجارية

  .> يترتب عليه اكتسابھم صفة التاجر

  :الموضوعية العامة ا�ركان -ثانيا

عقد شركة التوصية البسيطة، كعقد شركة التضامن، يجب أن :  إحالة- ١٣٩

تتوافر فيه ا9ركان الموضوعية العامة لعقد الشركة، من ضرورة توافر المحل 

ا طالما انه يتمثل في تحقيق ًالممكن والمشروع، والسبب الذى ھو مشروع دائم

ويسرى على ھذه ا9ركان ما .  من العيوبلىا الرضا الصحيح الخًوأخيراالربح، 

  . سبق أن ذكرناه في شأن معالجة ا9ركان الموضوعية العامة لعقد الشركة

 ولكن يختلف : أھلية الشريك الموصى ومدى اكتسابه صفة التاجر- ١٤٠

عقد شركة التوصية البسيطة عن عقد شركة التضامن من حيث أھلية الشركاء، 

 على إبرام عقد شركة التضامن من شخص كامل فبينما يجب أن يصدر الرضا

ا9ھلية، نجد أن الرضا الصادر بشأن شركة التوصية > يشترط أن يصدر من 

شخص كامل ا9ھلية، فالقاصر أو ناقص ا9ھلية يمكن أن يكون شريكا في شركة 

وذلك يرجع إلى أن الشريك الموصى، على خIف الشريك . التوصية البسيطة

 في شركة التضامن، > يخاطر بكل ذمته مي ھذه الشركة أالمتضامن سواء ف

المالية، وتكون مسئوليته عن ديون الشركة في حدود الحصة التي يمتلكھا، وليس 

  ن الشريك الموصى إوما دام ا9مر كذلك، ف. له حق التدخل في إدارة الشركة

لتجارى أو ه، كنتيجة لذلك، من القيد في السجل ائ> يكتسب صفة التاجر، مع إعفا

  . مسك الدفاتر التجارية، كما > يمكن شھر إفIسه إذا ما توقف عن دفع ديونه

نه إذا كان من الواجب أن يكون الشريك أومن جماع ما تقدم يتضح 

ا بأھلية كاملة، ًالمتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة  متمتع

مواله بتقديمھا حصة في شركة ن القاصر أو ناقص ا9ھلية يستطيع استثمار أإف

، كما يجوز للمحكمة أن تأذن للولى ًيا موصاًالتوصية البسيطة، وذلك بصفته شريك

  .)٢(أو الوصى بتقديم أموال القاصر أو من ھو تحت الو>ية كحصة في الشركة

  



١٧١  الشركات التجارية

  : ا�ركان الموضوعية الخاصة- ثالثا

لبسيطة، كعقد ن عقد شركة التوصية اإ وھنا أيضا، ف: تمھيد وتقسيم- ١٤١

شركة التضامن، يلزم أن يستجمع ا9ركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، 

مال رأسفيجب أن يكون ھناك تعدد للشركاء، وقيام كل شريك بتقديم حصة في 

  . نية المشاركةهن تتوافر لديأالشركة، و

ن يشركة التوصية البسيطة توافر شريك يلزم لتكوين : تعدد الشركاء- ١٤٢

نه بخصوص أ، وإذا كان مطلق التعدد يكفي بصدد شركة التضامن، إ> رأكثأو 

 وآخر نه يجب أن يكون ھناك شريك واحد متضامن،إشركة التوصية البسيطة، ف

  .  على ا9قلٍموص

يشترط أن يتعادل عدد الشركاء الموصين مع عدد الشركاء المتضامنين،  و>

 ٍ مع وجود شريك موصن، من شريك متضامأكثرفمن المتصور أن يكون ھناك 

 مع وجود شريك متضامن ٍ من شريك موصأكثرى يوجد أواحد، أو العكس، 

واحد، المھم ھو وجود طائفتين من الشركاء، دون استلزام تساوى عدد كل من 

شركة :  وجود طائفتين من الشركاء، > يعنى وجود شركتينأنعلى . الطائفتين

ركة توصية بسيطة بالنسبة للشركاء تضامن بالنسبة للشركاء المتضامنين، وش

الموصين، وإنما نكون بصدد شركة واحدة، تتمتع بشخصية معنوية واحدة، حتى 

  . بالرغم من تعدد أنواع الشركاء فيھا

مال رأس كما يلزم أن يقدم كل شريك حصة في : تقديم الحصص- ١٤٣

ذا إ و.ن ھذه الحصة قد تكون حصة عينية أو نقدية أو حصة بالعملأالشركة، و

ن ا9مر مختلف بالنسبة إكان ھذا الكIم ينطبق على الشريك المتضامن، ف

Iيجوز ًيا أو عينًيا نقدًللشريك الموصى، الذى يجب أن تأخذ حصته شك Iف ،

والسبب في ذلك، يرجع إلى النشأة . للشريك الموصى أن يقدم حصة بالعمل

ذه الشركة نشأت للتحايل ن ھإالتاريخية لشركة التوصية البسيطة، فكما قلنا، ف

على منع الكنيسة للقرض بفائدة، فكان من يملك ا9موال يعطيھا إلى محترفي 



١٧٢  الشركات التجارية

التجارة، الذين غالبا > تتوافر لھم الوسائل المادية لمباشرتھا، لكى يستثمروا ھذه 

ا9موال في شكل شركة توصية بسيطة، مع بقاء أصحابھا مستترين، و> يظھر 

ومن ھنا نشأت قاعدة منع الشريك الموصى من . ريك بالعملأمام الغير إ> الش

التدخل في إدارة الشركة، وھو ما يعنى استحالة أن تكون حصته حصة بالعمل، 

  .)٣(وإنما يجب أن تكون حصة عينية أو نقدية

ا أن يتوافر لدى جميع الشركاء متضامنين ً ويلزم أخير: نية المشاركة- ١٤٤

مال الشركة، بحصة من مال أو رأساھمة في وموصيين نية المشاركة والمس

و> ينال . عمل، واقتسام ما قد ينشأ عن مباشرة نشاط الشركة من ربح أو خسارة

من ذلك أن الشريك الموصى، على عكس الشريك المتضامن، > يسأل إ> في 

ن الشريك الموصى، ينعقد لديه العزم، في حدود ھذه الحصة، إحدود حصته، إذ 

  .لمخاطر التي تواجه الشركة شأنه في ذلك شأن الشريك المتضامنعلى مواجھة ا

  :ا�ركان الشكلية -رابعا

ا، كما ً إن عقد شركة التوصية البسيطة، يجب أن يكون مكتوب: إحالة- ١٤٥

يجب شھر ملخصه بإيداعه قلم كتاب المحكمة ا>بتدائية التي يوجد مركز 

لملخص في لوحة ا'عIنات الشركة أو أحد فروعھا في دائرتھا، ولصق ھذا ا

، يضاف إلى ذلك ضرورة نشره أشھرالقضائية المعدة في المحكمة لمدة ثIثة 

. في صحيفة تطبع في مركز الشركة أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى

وإذا كانت شركة التوصية البسيطة تتفق في كل ھذه ا9حكام مع شركة 

ة من حيث البيانات التي يجب أن التضامن، إ> أنھا تختلف عن ھذه ا9خير

يتضمنھا العقد، فملخص عقد شركة التوصية البسيطة > يشتمل إ> على أسماء 

الشركاء المتضامنين، دون أسماء الشركاء الموصين أصحاب ا9موال، والذين 

 وفيما عدا ذلك، فملخص شركة التوصية البسيطة، يجب .ليس لھم حق ا'دارة

ات التي يجب أن يشتمل عليھا ملخص عقد شركة أن يشتمل على كل البيان

  . التضامن، والتي سبق شرحھا
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  المبحث الثاني

  المركز القانونى للشريك الموصى

Situation juridique de l`associé en commandite 

ن المركز القانونى للشريك الموصى إكما قلنا من قبل، ف:  تمھيد وتقسيم- ١٤٦

الذى ترتكز عليه ا9حكام والقواعد الحاكمة لھذا في شركة التوصية البسيطة ھو 

ل أيك المتضامن، > يسإن الشريك الموصى، على خIف الشر. النوع من الشركات

مال رأسعن ديون الشركة إ> مسئولية محدودة بحدود ما يمتلكه من حصص في 

  نه أ في عنوان الشركة، يضاف إلى ذلك الشركة، كما > يجب أن يظھر اسمه

سب بانضمامه إلى الشركة صفة التاجر، وكأصل عام يحظر عليه التنازل عن > يكت

  . ليس له حق التدخل في إدارة الشركةًوأخيراحصته إلى الغير، 

وسنتناول الجوانب القانونية لمركز الشريك الموصى، فيما عدا قاعدة حظر 

تدخله في إدارة الشركة التي سنرجى دراستھا لحين عرض شركة التوصية 

  .بسيطة كشخص معنوىال

  :مسئولية الشريك الموصى -أو7

 إذا كان الشريك :La responsabilité limitée  المسئولية المحدودة- ١٤٧

المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، يسأل مسئولية شخصية 

ل عن ديون الشركة أ، > يس من ذلكن الشريك الموصى، على العكسإوتضامنية، ف

 من ٢٧ حدود الحصة التي يمتلكھا في رأس المال، وھذا ما تقرره المادة إ> في

الشركاء الموصون > يلزمھم من الخسارة " القانون التجارى، والتي تنص على أن 

  ". التي تحصل إ> بقدر المال الذى دفعوه أو الذى كان يلزمھم دفعه إلى الشركة 

الشريك الموصى يعد وقد يتبادر إلى الذھن، في ضوء ھذا النص، أن 

  نه إذا كان المقرض إمقرضا للشركة، والحقيقة على العكس من ذلك تماما، إذ 

 خسارة يحققھا المقترض، وله استرداد المبلغ محل القرض وفوائده ى> يتحمل أ

ن إ تحمل خسارة أم >، فما أًبانتھاء مدة القرض سواء حقق المقترض أرباح
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ا للشركة، وإنما شريك فيھا، وھو ً، دائنالشريك الموصى > يعد، كالمقرض

داتھا ولى > يستطيع أن يسترد حصته إ> بعد تصفية الشركة وحصر موجابالت

نه في حالة إومن جھة أخرى، ف. الصافية بعد سداد الديون التي على الشركة

ن المقرض يدخل في تفليسته، ويشترك مع باقى دائنى إإفIس المقترض، ف

ن إواله قسمة غرماء، أما في حالة إفIس الشركة، فالمقترض في قسمة أم

الشريك الموصى > يدخل التفليسة، و> يعد من جماعة الدائنين، وھو > يعد 

  .ا لھاً شريك في الشركة وليس دائن9نهكذلك، 

 إمكانية تحول مسئولية الشريك الموصى من مسئولية محدودة إلى - ١٤٨

ل عن أصل أن الشريك الموصى > يس وإذا كان ا9:مسئولية شخصية تضامنية

نه من المتصور أن تنقلب أديون الشركة إ> في حدود الحصة التي يمتلكھا، إ> 

مسئولية الشريك الموصى من مسئولية محدودة إلى مسئولية شخصية وتضامنية 

  .)٤(عن ديون الشركة والتزاماتھا في مواجھة الغير وذلك في حالتين

ا كما سنرى فيما ً جسيمً في أعمال ا'دارة تدخI إذا تدخل:الحالة ا�ولى

بعد، والعلة من ذلك ھو حماية الغير الذى تعامل مع شريك ليس له حق التدخل 

  .في إدارة الشركة

 فتتمثل فيما إذا أذن الشريك الموصى بإدخال اسمه في :أما الحالة الثانية

اسم الشريك عنوان الشركة أو علم بذلك ولم يعترض، والسبب ھو أن ظھور 

نه شريك متضامن، إذ > يظھر في أالموصى في عنوان الشركة يفترض معه 

  .عنوان الشركة إ> أسماء الشركاء المتضامنين

  :في عنوان الشركة حظر ظھور اسم الشريك الموصى -اًثاني

 تتفق شركة التوصية البسيطة مع شركة التضامن، : مضمون الحظر- ١٤٩

ن يتكون ھذا العنوان من اسم أحد الشركاء أن، وفي ضرورة أن يكون لھا عنوا

وشركاه " ا، ويجب في الحالة ا9ولى إضافة عبارة ًالمتضامنين أو أسمائھم جميع

وقد قررت . ًيا فرداً، وذلك حتى يعرف الغير أن ھناك شركة وليس مشروع"
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تكون إدارة ھذه الشركة بعنوان "  من التقنين التجارى بقولھا ٢٤ذلك المادة 

 من الشركاء المسئولين أكثرلزم أن يكون ھذا العنوان اسم واحد أو وي

ولكن على جانب آخر، تختلف شركة التوصية البسيطة عن شركة ". المتضامنين

نه يحظر ظھور اسم أحد الشركاء الموصين في عنوان إالتضامن، من حيث 

  نه أ من القانون التجارى التي تنص على ٢٦الشركة، وذلك طبقا لنص المادة 

> يجوز أن يدخل في عنوان شركة التوصية البسيطة اسم واحد من الشركاء 

والھدف من ذلك ھو حماية الغير والحفاظ على أمواله، وإبعاده عن . الموصين

الوقوع في الغلط في شخصية الشركاء ومدى مسئوليتھم عن ديون الشركة، إذ 

ولية شخصية ل الشريك المتضامن عن ديون الشركة مسئأنه بينما يسإ

  .ل عن ھذه الديون إ> في حدود حصتهأن الشريك الموصى > يسإوتضامنية، ف

وإذا ظھر اسم الشريك الموصى في عنوان شركة التوصية البسيطة، فإننا 

  نه أو بعلمه ولكنه لم يعترض، يجب أن نفرق بين ما إذا كان ھذا الظھور بإذ

  .علمهما إذا كان ذلك بدون إذنه أو اعتراضه بمجرد و

ففي الحالة ا9ولى، يسأل الشريك الموصى عن ديون الشركة مسئولية 

 من ٢٩وھذا ما قررته المادة . ا كالشريك المتضامنًشخصية وتضامنية، تمام

إذا أذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه في عنوان " التقنين التجارى بقولھا 

'شارة إليھا فيكون  السابق ا٢٦ا لما ھو منصوص في المادة ًالشركة خIف

ويجدر التنبيه أن ". ا على وجه التضامن بجميع ديون وتعھدات الشركة ًملزوم

نه على أولكن يIحظ . )٥(ھذا الحل ھو الذى تبنته محكمة النقض المصرية

الرغم من مسئولية الشريك الموصى مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون 

موصى في عIقته بباقى الشركاء، نه يظل محتفظا بصفته كشريك أالشريك، إ> 

إذ له أن يرجع عليھم كل بحسب نصيبه في الدين الذى أداه ويكون زيادة على 

كما يجدر التنبيه إلى أن المسئولية . مسئوليته في حدود الحصة التي يمتلكھا

الشخصية والتضامنية للشريك الموصى، > تكون بالنسبة لكل ديون الشركة، 

قامت في ذمة الشركة من تاريخ ظھور اسمه في عنوان وإنما فقط تلك التي 



١٧٦  الشركات التجارية

  .ل عنھا إ> في حدود حصتهأالشركة، أما الديون السابقة على ذلك فI يس

ى ظھور اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة أأما في الحالة الثانية، 

ل إ> في حدود ما يمتلكه في أدون إذنه أو بعلمه مع اعتراضه على ذلك، فI يس

نه أ و،ا، بشرط أن يثبت عدم علمه بذلكًا موصيًل الشركة بوصفه شريكمارأس

ن ينشر في الصحافة أ الغير بحقيقة صفته، ك'عIماتخذ ا'جراءات الIزمة 

ا إلى اسمه المذكور في ً من التعامل مع الشركة استنادهوتحذير تنبيه الغير

ء المتضامنين ويحق للغير في ھذه الحالة الرجوع على الشركا. )٦(العنوان

لمطالبتھم بالتعويض عن ا9ضرار التي أصابته من جراء ظھور اسم الشريك 

لة جنائية، اء>ء الشركاء مسؤلة ھاءھذا ويمكن مس. الموصى في عنوان الشركة

Iتدليسية بقصد إيھام ًباعتبارھم مرتكبين لجريمة نصب، إذا ما استعملوا حي 

  .الغير بقوة المركز المالي للشركة

  :الشريك الموصى وصفة التاجر - اًثثال

 La qualité de  عدم اكتساب الشريك الموصى لوصف التاجر- ١٥٠

non-commerçant du commandetaire: الشريك الموصى، على عكس 

نه > يغامر بكل أوالسبب في ذلك . الشريك المتضامن > يكتسب صفة التاجر

ئولية محدودة بحدود الحصة نه مسئول عن ديون الشركة مسإذمته المالية، إذ 

  نه ممنوع عليه التدخل في إدارة الشركة، ونتيجة لذلك فھو أالتي يمتلكھا، كما 

ويكتسب . )٧( القيام بھااً تقوم بھا الشركة و> محترفا ل]عمال التيً> يعد ممارس

الشريك الموصى صفة التاجر إذا زالت ھذه ا9سباب،  بظھور اسمه في عنوان 

 في ھذه الحالة > يسأل في حدود حصته، وإنما يسأل 9نهك الشركة، وذل

ن ھذا يعنى 9مسئولية شخصية وتضامنية، أو بتدخله في إدارة الشركة، وذلك 

  .نه يحترف القيام با9عمال التجارية التي تباشرھا الشركةأ

 ويترتب على : نتائج عدم اكتساب الشريك الموصى لصفة التاجر- ١٥١

جر للشريك الموصى، أنه > يلتزم بالتزامات التجار، من عدم ثبوت صفة التا

مسك للدفاتر التجارية، والقيد في السجل التجارى، وشھر النظام المالي للزواج، 
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ن كان من الجائز شھر إنه > يشھر إفIسه إذا ما توقف عن دفع ديونه، وأكما 

لتوصية ا كنتيجة لشھر إفIس شركة اًوكذلك > يشھر إفIسه أيض. إعساره

البسيطة، فھو على خIف الشريك المتضامن، > يسأل عن ديون الشركة إ> في 

، إذا فرض واحترف الشريك  من ذلكلعكسعلى او. حدود الحصة التي يمتلكھا

الموصى القيام بأعمال تجارية، واكتسب نتيجة لذلك صفة التاجر، وتوقف عن 

  .      ن ذلك > يؤدى إلى شھر إفIس الشركةإ إفIسه، ففأشھردفع ديونه، 

  :incessibilité de parts ` L   ل الحصصوا  قاعدة حظر تد-رابعا

ا لقيام شركة التوصية البسيطة، كشركة التضامن، ً ونظر: القاعدة- ١٥٢

على ا>عتبار الشخصى، إذ > يقرر شريك ا>نضمام إلى الشركة والمساھمة في 

  ومن ثم . شركاء بذواتھم، يثق فيھم وفي مIءتھم الماليةمالھا، إ> لوجود رأس

  ركاء بدخول شريك > يجوز تداول حصص الشركة، حتى > يفاجأ الش

  . ، و> يثقون فيهًيئا> يعرفون عنه ش

ولكن يجوز التنازل وتداول حصص الشركة ذات التوصية :  ا7ستثناء- ١٥٣

خصى وعدم ھدمه، وذلك التفصيل البسيطة، إذا أمكن المحافظة على ا>عتبار الش

  .)٨(الذى عرضنا له بمناسبة عدم تداول حصص الشركاء في شركة التضامن

  المبحث الثالث

  شركة التوصية البسيطة كشخص معنوى

La société en commandite comme personne morale  

إذا ما توافر في عقد شركة التوصية البسيطة :  تمھيد وتقسيم- ١٥٤

وضوعية العامة والخاصة، وكذا ا9ركان الشكلية الIزمة لقيام ا9ركان الم

 معنوى جديد، تكون له شخصية معنوية  تمخض عن ذلك ميIد شخصالشركة،

  . مستقلة عن شخصية الشركاء

ن الشخص المعنوى، على عكس الشخص الطبيعى، ليس له يد 9ا ًونظر
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ارس معامIته مع الغير، نه يمإيوقع بھا أو لسان يعبر به عما يجول في نفسه، ف

ن، يلتزمون بإجراء التصرفات باسم وعن طريق ممثلين له يطلق عليھم مدير

وتظل شركة التوصية البسيطة، كشخص معنوى، . الشخص المعنوى ولحسابه

تمارس حياتھا القانونية إلى أن يتحقق فيھا سبب عام أو خاص من أسباب 

 وقسمة ما تبقى من موجوداتھا، اانقضاء الشركات، فيعلن عندئذ حلھا وتصفيتھ

ا، إدارة شركة التوصية ًوعلى ذلك سنعرض تباع. بعد سداد ما عليھا من ديون

  ).  اًثاني( ھا ء، ثم انقضاً)أو>(البسيطة 

  : إدارة شركة التوصية البسيطة-أو7 
Fonctionnement de la société en commandite simple 

كاء المتضامنون، بإدارة شركة التوصية يستأثر الشر:  تمھيد وتقسيم- ١٥٥

البسيطة، وذلك كنتيجة طبيعية لحظر تدخل الشركاء الموصين في إدارة 

، كمدير للشركة، وإنما يجب ٍوعلى ذلك > يجوز تعيين شريك موص. الشركة

وھذا ا9خير يتولى إدارة الشركة . أن يكون المدير من بين الشركاء المتضامنين

. ذى > يجب أن يظھر فيه اسم أحد الشركاء الموصينعن طريق عنوانھا ال

ن تعيين مدير أا للتكرار، فإننا نحيل القارئ إلى ما سبق أن درسناه، بشًومنع

شركة التضامن، وتحديد سلطاته، ومسئولية الشركة عن أعماله، ومسئوليته في 

مواجھة الشركة والشركاء والغير، فكل ا9حكام التي شرحناھا ھناك، تنطبق 

ن حرمان الشريك الموصى من التدخل في إ وإذا كان أحد > يستطيع القول، .ھنا

ا'دارة، > يسلبه حقه كشريك، من اطIع على دفاتر الشركة ومستنداتھا، 

ل المدير إذا وجد ما ومراقبة نشاطھا من خIل ذلك، وكذا حقه في طلب عز

قصود منھا، ونطاق ن قاعدة الحرمان ھذه في حاجة إلى بيان المإيسوغ ذلك، ف

  . الجزاء المترتب على مخالفتھا اFثاراًوأخيرھذا الحرمان، 

 المقصود بقاعدة حرمان الشريك من التدخل في أعمال إدارة - ١٥٦

   من التقنين التجارى بقولھا، ٢٨وقد نصت على ھذه القاعدة المادة :  الشركة



١٧٩  الشركات التجارية

Iعلى ًة الشركة ولو بناءا بإدارً متعلقً> يجوز للشركاء الموصين أن يعملوا عم 

على أن حرمان الشريك الموصى من التدخل في أعمال إدارة الشركة، . توكيل

> تعنى حرمانه من الحقوق اللصيقة بصفته كشريك، ومنھا حقه في رقابة 

وھو إن . الشركة، بالتفتيش وا>طIع على حساباتھا، ودفاترھا ومستنداتھا

ا لنص ً، وذلك وفقىءى شأك إلزامه بمارس ھذه الحقوق، فI يترتب على ذل

 من التقنين التجارى بتقريرھا بأنه إذا أبدى الشريك الموصى نصائح ٣١المادة 

  .ا أو مIحظة فI يترتب على ذلك إلزامه بشىءًأو أجرى تفتيش

 العلة من وراء حرمان الشريك الموصى من التدخل في إدارة - ١٥٧

ى أمن ممارسة الموصى الشريك  يرى البعض أن العلة من حرمان :الشركة

بعاده عن ا>عتقاد إ، ھو حماية الغير، ب)٩(من ا9عمال المتعلقة بإدارة الشركة

عن ديون الشركة مسئولية شخصية  بأنه يتعامل مع شريك متضامن مسئول

  ، ٍوتضامنية، ثم يفاجأ أن من تعامل معه ليس كذلك، وإنما ھو شريك موص

مال رأسفي حدود ما يمتلكه من حصص في > يسأل عن ديون الشركة إ> 

ويرى البعض اFخر من الفقه،  أن الھدف من قاعدة المنع ھذه ليس . الشركة

حماية الغير الذى يستطيع بسھولة، أن يتوجه إلى مكتب السجل التجارى لمعرفة 

،  )١٠(اًا أو موصيًا متضامنًحقيقة الشريك الذى يتعامل معه، وما إذا كان شريك

بإقحام ، ھمواندفاع ينلموصاية الشركاء المتضامنين من تھور الشركاء اوإنما حم

الشركة في مضاربات ومعامIت قد تؤدى إلى توريطھا والتأثير على مركزھا 

بعة ن على الشركاء المتضامنين أن يتحملوا تأ ھذا الرأى، بىوقد اعترض عل. المالي

أى، لوجب منع الشريك نه لو صح ھذا الرأن، وسوء اختيارھم للشركاء الموصي

الموصى من التدخل في كل أعمال ا'دارة الخارجية منھا والداخلية، في حين أن 

  .)١١(الشريك الموصى ممنوع فقط من التدخل في أعمال ا'دارة الخارجية

والواقع أننا نرى أن العلة من منع الشريك الموصى من التدخل في إدارة 

  . و> في حماية الشركاء المتضامنينالشركة، > تكمن > في حماية الغير

نه شريك أا ًوتفسير ذلك، أن تعامل الغير مع الشريك الموصى معتقد
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متضامن يسأل عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، يرجع إلى 

تقصيره ھو وحده، إذ يجب عليه أن يتحوط ويطلع على ملخص عقد الشركة 

ب شھر ملخص عقد الشركة في لمعرفة الشركاء المتضامنين، فالمشرع أوج

ا ًالسجل التجارى لمساعدة الغير في ا'حاطة بكل ما يتعلق بالشركة، وخصوص

فيما يتعلق بصفات الشركاء ومدى مسئوليتھم عن ديون الشركة، ولو كان ا9مر 

ن مقتضيات أو> يجوز التعلل في ذلك ب. غير ذلك فما الفائدة إذن من ھذا الشھر

وما تستوجبه من  السرعة في إتمام الصفقات المختلفة، تأبى المعامIت التجارية 

إلزام الغير با>طIع على ملخص عقد الشركة كلما أجرى معاملة مع الشركة، 

إن . فاعتبارات السرعة يجب أ> تكون على حساب اعتبارات ا9مان وا>حتياط

Iيجب الغير أن ھو قصر في حماية نفسه، وھو يستطيع ذلك في ھذا الفرض، ف 

أن ينتظر ھذه الحماية من شخص آخر، حتى ولو كان المشرع، فالقانون، كما 

  ). > يحمى المغفلين(يقال في المثل الدارج 

نه ليس المقصود من ھذا المنع، حماية الشركاء المتضامنين  من تھور أكما 

ن 9ا على مسئوليته المحدودة عن ديون الشركة، ًالشريك الموصى اعتماد

، وإنما أجاز )١٢( يقصر إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين فقطالمشرع لم

ا للشركة، فالتھور وا>ندفاع في إبرام صفقات ًللغير غير الشريك أن يكون مدير

ا متصور ًخاسرة تضر بالشركة كما ھو متصور من الشريك الموصى، فھو أيض

لھدف من قاعدة من المدير ا9جنبى، ا9مر الذى يؤدى بنا إلى الجزم من أن ا

الحرمان ليس ھو حماية الشركاء المتضامنين، وإ> لماذا أجاز المشرع ل]جنبى 

يضاف إلى ذلك، أن اعتماد الشريك الموصى على . ا للشركةًأن يكون مدير

مسئوليته المحدودة، وقيامه بإدخال الشركة في معامIت تضر بوضعھا المالي، 

 الشريك الموصى الحظر، ويتدخل في غير متوافر في الفرض، الذى يخالف فيه

 عن العمل الذى قام به مسئولية شخصية ًنه يكون ھنا مسئو>إا'دارة، إذ 

  . اًوتضامنية كالشريك المتضامن تمام

، أن العلة من تحريم تدخل )١٣(ولكل ھذه ا9سباب، نرى مع بعض الفقه
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ية التي أدت إلى الشريك الموصى في أعمال ا'دارة يرجع إلى ا>عتبارات التاريخ

ن دور الشريك الموصى كان يقتصر على تقديم إنشأة شركة التوصية البسيطة، إذ 

Iعلى منع الكنيسة ًالمال >ستثماره بصورة صورية في شكل شركة، وذلك تحاي 

Iاب في مقدمة ھذا البًللقرض بفائدة في القرون الوسطى كما أوضحنا تفصي.  

رمان الشريك الموصى من التدخل في   إن ح: نطاق قاعدة الحرمان- ١٥٨

أعمال إدارة الشركة، > يسرى إ> على أعمال ا'دارة الخارجية دون أعمال 

  .ا'دارة الداخلية

ويقصد بأعمال ا'دارة الخارجية، تلك ا9عمال التي تتصل بتعامل الشركة 

 ومن أمثلة ھذه ا9عمال،. ھاولحساب مع الغير، ويباشرھا المدير باسم الشركة

قيام المدير بإبرام عقود البيع والشراء لحساب الشركة، أو إبرام عقود قرض أو 

، التوقيع وسحب ا9وراق التجارية على يھاأو عل رھن أو إيجار لحساب الشركة

وعند الشك، في طبيعة العمل الذى قام به المدير، وما إذا كان . الشركة وباسمھا

 للشريك الموصى القيام بھا، أو من يعتبر من أعمال ا'دارة الداخلية، فيجوز

ن ا9مر متروك للقاضى إأعمال ا'دارة الخارجية، فيحظر عليه القيام بھا، ف

  .يفصل فيه في ضوء طبيعة العمل الذى قام به الشريك الموصى

ويIحظ أن نطاق الحرمان > يقتصر على أن يكون الشريك الموصى 

م حتى ولو  بعمل واحد يظھر بمقتضاه مديرا للشركة فقط، وإنما يمتنع عليه القيا

وھو يمتنع عليه القيام بأعمال ا'دارة . )١٤(أمام الغير ويوقع باسم الشركة

الخارجية حتى ولو كان ذلك بتوكيل من الشركاء المتضامنين أو من مدير 

ويعنى ھذا أن الشريك الموصى محظور عليه التدخل في أعمال ا'دارة . الشركة

و وافق الشركاء المتضامنون والموصون، فإدارة شركة التوصية الخارجية، حتى ول

  .البسيطة مقصورة فقط على الشركاء المتضامنين أو ا9جنبى غير الشريك

أما أعمال ا'دارة الداخلية، والتي > يحظر على الشريك الموصى القيام 

ة، صد بھا تلك ا9عمال التي الغرض منھا تسيير شئون الشركة الداخليقبھا، في
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والواقع أن عدم . و> يترتب عليھا ظھور القائم بھا أمام الغير كممثل للشركة

حرمان الشريك الموصى من ممارسة تلك ا9عمال، إنما يرجع إلى أن معظمھا 

 في الشركة، من ذلك حقه في ٍ موص من الحقوق اللصيقة بصفته كشريكديع

لعمل فيھا وكيفية إعداد ا>طIع على دفاتر الشركة ومستنداتھا، ومراقبة سير ا

ن كان > يستطيع أحد إو. ميزانيتھا، حق التصويت على تعيين المدير أو عزله

أن يحرم الشريك الموصى من ھذه الحقوق، إ> انه يجب عليه أ> يتخذ من ھذه 

ا9عمال ذريعة أو وسيلة لتعطيل سير العمل في الشركة، فكل الشركاء موصون 

ما يتوافر لديھم من نية المشاركة والعمل كفريق ومتضامنون ملزمون، بموجب 

  . واحد، أن يعملوا لصالح الشركة وحسن سير دو>ب العمل فيھا

 الشريك الموصى في التدخل في أعمال ا'دارة الداخلية، يعطيه وإمكانية

الحق لشغل بعض المناصب ا'دارية في الشركة، من ذلك شغل الوظائف الفنية 

وإجازة تقلد الشريك الموصى مثل ھذه المناصب، . ةفي الشركة أو الكتابي

مشروط بعدم ظھوره أمام الغير كممثل الشركة، وإ> اعتبر العمل من قبيل 

  .أعمال ا'دارة الخارجية التي يحظر على الشريك الموصى القيام بھا

 قد يحدث ويتدخل الشريك الموصى : جزاء مخالفة قاعدة الحرمان- ١٥٩

ا بذلك عرض الحائط بالحظر الذى ًخارجية للشركة، ضاربفي أعمال ا'دارة ال

 على توكيل من ًأورده المشرع في حقه من عدم تدخله في إدارة الشركة ولو بناء

  . ر التساؤل، عن الجزاء المترتب على ذلكا وھنا يثباقى الشركاء،

والواقع يجب أن نفرق في ھذا الصدد بين حكم التدخل المحظور في أعمال 

شركة، في مواجھة الغير، وفي عIقة الشريك الموصى المخالف إدارة ال

  .بالشركاء المتضامنين

 في مواجھة الغير عن ًن الشريك الموصى يعد مسئو>إالنسبة للغير، فبف

اFثار التي تترتب عن العمل الذى قام به بالمخالفة للحظر، مسئولية تضامنية 

سئولية ھذه حتى ولو جاوزت ا، وتتقرر المًوشخصية، كالشريك المتضامن تمام
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ولكن ھذه المسئولية . ا>لتزامات الناشئة عن ذلك حدود ما يمتلكه من حصص

مقصورة فقط على ا>لتزامات المتولدة عن ھذا العمل فقط، فالشريك الموصى 

 في مواجھة الغير عن ا9عمال التي لم يتدخل فيھا، مسئولية ًيظل مسئو>

وقد أجملت المادة . مال الشركةرأس في محدودة بحدود ما يمتلك من حصص

 من القانون التجارى ھذه ا9حكام بقولھا، وكذلك إذا عمل أى واحد من ٣٠

Iا على وجه التضامن ً متعلقا بإدارة الشركة، يكون ملزمًالشركاء الموصين عم

  .بديون الشركة وتعھداتھا التي تنتج من العمل الذى أجراه

ى في أعمال ا'دارة الخارجية للشركة، وإذا تكرر تدخل الشريك الموص

ل أن الشريك الموصى > يسإ، ف)١٥(وكان ھذا التدخل على قدر من الجسامة

مسئولية شخصية وتضامنية عن اFثار التي تترتب على العمل الذى قام به، 

وإنما تمتد ھذه المسئولية لتشمل كل ديون الشركة والتزاماتھا، حتى ولو لم تنشأ 

وقد قننت . ا>لتزامات عن ا9عمال التي قام بھا الشريك الموصىھذه الديون و

ويجوز أن يلزم الشريك " من التقنين التجارى ھذا الحكم بقولھا ٣٠/٢المادة 

المذكور على وجه التضامن بجميع تعھدات الشركة أو بعضھا على حسب عدد 

  ".وجسامة أعماله وعلى حسب ائتمان الغير له بسبب تلك ا9عمال

حكم تدخل الشريك الموصى في أعمال إدارة الشركة، بالنسبة للشركاء أما 

المتضامنين، فتجب التفرقة بين ما إذا كان تدخل الشريك الموصى بناء على 

  .  توكيل من ھؤ>ء الشركاء أم >

، ويستطيع ٍففي الحالة ا9ولى، يظل الشريك محتفظا بصفته كشريك موص

  .ا عن حصتهًما يكون دفعه زائدأن يرجع عليھم، كل بحسب نصيبه، ب

 عن نتائج ه وحدًن الشريك الموصى يظل مسئو>إ فأما في الحالة الثانية،

ركاء التصرفات التي قام بھا في مواجھة الغير، فI يكون له حق الرجوع على الش

و> يكون . مال الشركةرأسما يمتلكه من حصص في لمطالبتھم بما دفعه زيادة ع

 من ھذه التصرفات التي قام بھا اًالشركة إ> إذا أصاب نفعله حق الرجوع على 
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  .الشريك الموصى، وذلك على أساس قواعد ا'ثراء بI سبب

  : انقضاء شركة التوصية البسيطة-انياث
Dissolution de la société en commandite simple 

شركة التوصية البسيطة، ككل الشركات، تنقضى : حالةوإ تعداد - ١٦٠

  .  الخاصةأو أحد أسباب ا>نقضاء العامةبتحقق 
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  ملخص الفصل الثاني

 مسئولين أكثر أوشركة التوصية البسيطة ھي شركة تعقد بين شريك واحد 

 فيھا وخارجين عن أموال أصحاب يكونون أكثر أوومتضامنين، وشريك واحد 

  .  وھم الشركاء الموصونا'دارة

ركات من ضرورة توافر و> تشذ شركة التوصية كعقد، عن باقى الش

  . شكليةأركان خاصة، وثالثة وأخرى موضوعية عامة، أركان

 للشريك الموصى مركزا متميزا في شركة التوصية البسيطة، مركز أنكما 

تتمحور حوله الخصائص التي تتميز بھا شركة التوصية البسيطة والتي يأتى 

 التدخل في  المسئولية المحدودة للشريك الموصى، حرمانه منرأسھاعلى 

 أن الخارجية للشركة، وعدم جواز ظھور اسمه في عنوان الشركة، كما ا'دارة

 الحجر عليه، ومن غير المتصور أو إعساره بشھر أوالشركة تنقضى بوفاته 

  . > يكتسب صفة التاجر9نه الشريك الموصى إفIسشھر 

  فيھا الشركاءا'دارةوشركة التوصية البسيطة كشخص معنوى، يتولى 

 الخارجية للشركة ا'دارةن التدخل في ضامنون، و> يجوز للشركاء الموصيالمت

 شركة التضامن ينطبق على إدارة ما ينطبق على أن تاريخية، ويذكر 9سباب

 شركة التوصية البسيطة من حيث كيفية تعيين المدير وعزله وسلطاته إدارة

  .ومدى التزام الشركة بتصرفاته

 ا>نقضاء أسبابلبسيطة كشخص معنوى، ب شركة التوصية اىوتنقض

  . ا9شخاص ا>نقضاء الخاصة بشركات وأسباب  نفسھاالعامة
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   على الفصل الثانيأسئلة

  . الموضوعيةأركانھاعرف شركة التوصية البسيطة، ثم حدد   :١س 

  .اكتب في المركز القانونى للشريك الموصى في شركة التوصية البسيطة  : ٢س

  .ا'دارةاعدة حرمان الشريك الموصى من التدخل في اكتب في ق  : ٣س

  . ا>نقضاء الخاصة بشركة التوصية البسيطةأسباباكتب في   : ٤س
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  ھوامش الفصل الثاني

  .٢٥٠ بند ، انظر فيما سبق)١(

 :محمود مختار بريرى .، د٢٣٩، ص١٥٤ المرجع السابق، بند :فايز نعيم رضوان. د)٢(

 .١٥٢ ص ،١٣٢ بند ،المرجع السابق

محمود سمير  . د،١٥٤، ص ١٣٤ المرجع السابق، بند:محمود مختار بريرى . د)٣(

 .٢٥١ ص ،٢٩٠ بند ، المرجع السابق:الشرقاوي

 . وما بعدھا٢٣٢ ص ،١٥٠ بند ، المرجع السابق: فايز نعيم رضوان. د)٤(

ه من الطاعن ا9ول كة دفع بأكمل الشررأسمالمتى كان من المسلم أن " نه إحيث قالت ) ٥(

ا ًن الطاعن الثاني شريك بعمله فقط واسمه وراء في عنوان الشركة فانه يعد شريكأو

ن الطاعن أثبت في العقد بأا9ول في شركة تضامن بالرغم مما ا مع الطاعن ًمتضامن

ا9ول ھو وحده المسئول عن التزامات الشركة وبالرغم من تسمية الشركة في العقد 

، نقض مصرى رقم "امن إذ العبرة في ذلك تحقيق الواقع > بعبارة العقدبأنھا شركة تض

 مشار إليه في مؤلف الدكتور فايز نعيم ،ق٢٠ سنة ،١٢/٣/١٩٥٣، جلسة ١١٧

 .٢٣٤ ص،٦٦ ھامش ، المرجع السابق:رضوان

 .٢٣٠ ص ،١٨١ بند ، المرجع السابق: على البارودى.د) ٦(

 محمود مختار . د، وما بعدھا٢٣٥ ص ،١٥٢ بند ،ق المرجع الساب: فايز نعيم رضوان. د)٧(

 : محمود سمير الشرقاوي. د، وما بعدھا١٦١ ص ،١٤١ بند ، المرجع السابق:بريرى

 .٢٥٣ ص ،٢٩٤ بند ،المرجع السابق

 .٣٨٥ بند  ، انظر فيما سبق)٨(

  المرجع السابق، بند: محمود سمير الشرقاوي. د، انظر في تناول العلة من ھذا المنع)٩(

  ، ١٤٤ بند ، المرجع السابق:محمود مختار بريرى.  د، وما بعدھا٢٥٦ ص ،٢٩٨

 وما ٢٥٠ ص ،١٦١ بند ، المرجع السابق:فايز نعيم رضوان.  د، وما بعدھا١٦٣ص 

 . وما بعدھا١٤٣ ص ،١٣٨ بند ، المرجع السابق: كمال طهىمصطف. د ،بعدھا
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محمود سمير .  د،١٤٤ ص ،١٣٩ بند ، المرجع السابق: كمال طهىمصطف.  د)١٠(

 .٢٥٦ ،٢٩٩ بند :الشرقاوي

 .١٣٩ ص ،١٣٩ بند ، المرجع السابق: كمال طهى مصطف.  د)١١(

 .٢٥٨ ص ،٣٠٠ بند ، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي. د)١٢(

 .٢٥٨ ص ،٣٠٠ بند ، المرجع السابق: محمود سمير الشرقاوي.د )١٣(

 .٢٥٧، ص ٢٩٩ بند ،سابق المرجع ال: محمود سمير الشرقاوي. د)١٤(

 فإذا تكرر من الشريك التدخل في ، ومعيار الجسامة ھنا يرتبط بفكرة الوضع الظاھر)١٥(

ن ھذا الشريك ھو شريك أ ب، ا9مر الذى خلق لدى الغير اعتقادا،أعمال ا'دارة

 محمود مختار . انظر د،اً فھنا يعد التدخل جسيم،متضامن أو ھو مدير الشركة

  . ١٦٩ ص ،١٤٨ بند ،ع السابق المرج:بريرى
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  الفصل الثالث

  شركة المحاصة

La société en participation 

  : ا�ھداف

  : أندارس قادرا على اليكون ينبغى أن   ھذا الفصل،بعد دراسة

  .يعرف بدقة مفھوم شركة المحاصة  -١

  .يستعرض بدقة الخصائص التي تميز شركة المحاصة  -٢

  . شركة المحاصة(دارةيبين بدقة الوضع القانونى   -٣

  :اصرالعن

 .تعريف شركة المحاصة - 

 .خصائص شركة المحاصة - 

 .انقضاء شركة المحاصة - 

 ش+ركة المحاص+ة، الت+ي تناولھ+ا الم+شرع ف+ي الم+واد : تمھيد وتق-سيم-١٦١

 من التقن+ين التج+ارى، ھ+ي ال+شركة الت+ي تنعق+د ب+ين ش+ريكين أو ٦٤ إلى ٥٩من 

م+ع الت+زام ك+ل ، يتعامل فيھ+ا فق+ط أح+د ال+شركاء باس+مه ويظھ+ر أم+ام الغي+ر، أكثر

، م+ع اتج+اه ةالشركاء بتقديم حصة من مال أو عمل، للقيام بعمل أو أعم+ال مح+دد

 وإخف+اء ال+شركة م+ن أرب+اح أو خ+سائر، أعم+النيتھم إلى اقتسام م+ا ق+د ين+شأ ع+ن 

  .  )١(وجود الشركة عن الغير

وشركة المحاصة، على عكس شركة الت+ضامن وش+ركة التوص+ية الب+سيطة، 

فھ+ي F تتمت+ع بشخ+صية . F وجود لھا إF فيما ب+ين ال+شركاءھي شركة مستترة، 

  . لى ليس لھا اسم أو عنوان أو ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاءامعنوية، وبالت
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ن شركة المحاصة إ الشركات اIخرى تتكون لتبقى مدة طويلة، فتوإذا كان

  . انتھائھا أعمال مؤقتة، تنتھي الشركة بو(تمامغالبا ما تتكون لمدة قصيرة، 

، على ًن مثOاوينتشر ھذا النوع من الشركات في الريف، حيث يتفق شريك

شراء ماكينة رى، لتأجيرھا للغير، أو لتربية الماشية لبيعھا في مواسم معينة، 

ا مع ًشياوتم. كعيد اIضحى، أو لبيعھا في أسواق معينة أعدت لھذا الغرض

كذا عند دراسة شركة التضامن خطتنا في دراسة النظرية العامة للشركات، و

، )المبحث اIول(وشركة التوصية البسيطة، فإننا سنتناول شركة المحاصة كعقد 

    ولكن لما كانت شركة المحاصة، F تتمتع بشخصية معنوية، وتتميز بصفات 

المبحث (نه من الOزم دراسة خصائصھا إF توجد في الشركات اIخرى، ف

  ).المبحث الثالث(ھا ئا وانقضا، ثم كيفية  إدارتھ)الثاني

  المبحث ا�ول

 شركة المحاصة كعقد

La société en participation comme contrat 

 شركة المحاصة ككل الشركات، يلزم لتكوينھا توافر : تمھيد وتقسيم- ١٦٢

اIركان الموضوعية العامة واIركان الموضوعية الخاصة، ولكنھا تختلف عن 

  .ا ھذه اIركانً اIركان الشكلية، وسنتناول تباعباقى الشركات من ناحية

  :ا�ركان الموضوعية العامة -أو2 

 شركة، ى أن أ كما بينا عند دراستنا للنظرية العامة للشركة،: إحالة- ١٦٣

يلزم لقيامھا وتكوينھا، توافر أركان موضوعية عامة، من ضرورة توافر 

ة سليمة خالية من عيوب ا عن إرادًالرضا، ويجب أن يكون ھذا الرضا صادر

الغلط أو اFستغOل أو ا(كراه، كما يجب أن يتوافر لھا المحل المشروع 

ولما كانت أحكام ھذه اIركان F تختلف من .  السبب المشروعاًوأخيروالممكن، 

  .شركة إلى أخرى، فإننا نحيل إلى ما سبق أن درسناه بصددھا
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  :ا�ركان الموضوعية الخاصة -ثانيا

 فشركة :عدد الشركاء ونية المشاركة واقتسام ا�رباح والخسائر ت- ١٦٤

، أكثرالمحاصة، كباقى الشركاء، يجب أن يتم تكوينھا بواسطة شريكين أو 

ا ً لتكوين الشركة، وإنما أيضاًويOحظ أن شرط تعدد الشركاء، F يعد فقط شرط

من كما يجب من ناحية أخرى، أن يتوافر لدى كل شريك .  لبقائھااًشرط

عن أ ا كفريق واحد، وكذا اقتسام ما قد ينشًالشركاء، نية المشاركة والعمل مع

 يجب على كل الشركاء اًوأخير. مباشرة الشركة لنشاطھا من أرباح أو خسائر

ولما كانت شركة . مال الشركة بحصة من مال أو عملرأسالمساھمة في 

 وجود ملى بعداتالمحاصة F تتمتع، كباقى الشركات، بشخصية معنوية، وبال

ن ركن تقديم الحصص يتميز إشخصية معنوية مستقلة عن ذمم الشركاء، ف

ھو ما  ببعض اIحكام المغايرة لركن تقديم الحصص في الشركات اIخرى،

Fسنحاول توضيحه حا.ً  

 من التقنين ٦٠ في ھذا الصدد، تقرر المادة : تقديم الحصص- ١٦٥

. لحصص، يخضع لما يتفق عليه الشركاءالتجارى، أن النظام القانونى لتقديم ا

F يخرج عن  تھاوملكين اتفاق الشركاء في شأن تنظيم الحصص إوفي العمل، ف

  : إحدى الصور اUتية

ا لحصته، ًالصورة اIولى، تتمثل في اFتفاق على أن يظل كل شريك مالك

وبقاء كل . مع اFكتفاء بنقل حيازتھا إلى الشخص الذى يتولى إدارة الشركة

شريك مالكا لحصته، يترتب عليه تحمله لتبعة ھOكھا، ما لم يكن الھOك قد وقع 

ن إنه إذا أفلس ھذا اIخير، فأبسبب يرجع إلى مدير الشركة حائز الحصة، كما 

 العكسعلى ا لھا، وًلكا، بصفته مهالشريك يستطيع استرداد الحصة من تفليست

 التفليسة وتخضع لقسمة ن حصته تدخلإ، إذا أفلس أحد الشركاء، فمن ذلك

الغرماء، وذلك على الرغم من وجودھا في حيازة مدير الشركة، فھذه اIخيرة 

يضاف إلى ذلك، وما دام أن الحصة . )٢(F يحتج بھا في مواجھة جماعة الدائنين
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ن دائن ھذا الشريك يستطيع التنفيذ عليھا في إتظل مملوكة للشريك الذى قدمھا، ف

اة الشركة أو عند انقضائھا، أما دائن الشركة، فO يملك ى أثناء حيأى وقت، أ

ن الحصة لم تخرج من ذمة الشريك، وحتى على فرض Iھذه ا(مكانية، 

ن شركة المحاصة، كما قلنا، F ذمة إخروجھا، فھي لم تدخل ذمة الشركة، إذ 

لھا، كما أن الشريك يستطيع أن يتصرف في ھذه الحصة إلى الغير، بالبيع أو 

نه يعد في ھذه الحالة قد أخل بالتزامه بتقديم حصة إن أو التأجير، ولكن فھالر

وإذا كانت ملكية الحصص F تدخل في ذمة المدير .  الشركةرأسمالفي 

ا من عناصر ذمته ًن اIرباح التي تحققھا الشركة تعد عنصرإالمحاص، ف

 تدخل في ن ھذه اIرباحإو مالكا لھا، ومن ثم إذا أفلس، فويصبح ھ المالية،

تفليسته، وF يكون أمام الشركاء إF الدخول في ھذه التفليسة مع الدائنين 

  .الشخصيين للمدير المحاص

أما الصورة الثانية، ففيھا يتفق الشركاء على نقل ملكية الحصص إلى 

وما دام أن ملكية الحصص F تبقى للشركاء، وإنما تدخل . المدير المحاص

لمدير المحاص بمجرد إتمام إجراءات نقل الملكية الحصة في الذمة المالية ل

ن النتائج التي تترتب إ، فًا أو منقوFًبحسب طبيعة الحصة وما إذا كانت عقار

فإذا أفلس . ھنا، تكون عكس النتائج التي تنشأ عن بقاء ملكية الحصص للشركاء

ن الحصة تدخل في تفليسته، وھذا على خOف الحال في إالمدير المحاص، ف

ة إفOس أحد الشركاء، كما أن دائنى المدير المحاص يستطيعون، دون الدائن حال

 م الشركاء، أن ينفذ على الحصص، سواء أثناء حياة الشركة أIحدالشخصى 

  .عند انقضائھا

ن الشركاء F يتفقون على بقاء كل إوفيما يتعلق بالصورة الثالثة واIخيرة، ف

 الحصص إلى المدير المحاص، كما شريك مالكا لحصته، وF على نقل ملكية

. ھو الحال في الصورتين السابقتين، وإنما يتفقون على إنشاء حالة شيوع

. فالحصص في ھذه الحالة تكون مملوكة لجميع الشركاء على سبيل الشيوع

 الشركاء أو للمدير المحاص Iحدوعلى ذلك، F يجوز للدائنين الشخصيين 

  . التنفيذ على الحصة



١٩٣  الشركات التجارية 

  :ركان الشكلية ا�- ثالثا

 إذا كان المشرع يستلزم شھر وكتابة : عدم استلزام الكتابة أو الشھر- ١٦٦

نه F يستلزم ذلك بالنسبة لشركة إعقد الشركة وذلك أيا كان الشكل الذى تتخذه، ف

وعدم استلزام الشھر راجع إلى الصفة المستترة لھذه الشركة، فعند . المحاصة

لشركاء تتجه إلى إخفاء وجود ھذه الشركة وعدم ن إرادة اإتكوين ھذه الشركة، ف

 من القانون ٦٣أما عدم استلزام الكتابة يستفاد من نص المادة . ظھورھا أمام الغير

يجوز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز "نه أالتجارى، والتي تنص على 

  ". الدفاتر والخطابات

  المبحث الثاني

  خصائص شركة المحاصة

Les caractéristiques de la société en participation  

 شركة المحاصة تتميز، بأنھا شركة تقوم على اFعتبار : تمھيد- ١٦٧

ى F وجود لھا في مواجھة الغير، أ ،)اًثاني(، وشركة مستترة ً)أو2(الشخصى 

 اكتساب صفة ،)اًثالث(كما أن مسئولية الشركاء فيھا تتوقف على اتفاق الشركاء 

  .اًوسنتناول ھذه الخصائص تباع ،)رابعا(التاجر 

  :ا2عتبار الشخصى شركة المحاصة تقوم على -أو2

ا تتكون فيما ًإذ ھي غالب:  النتائج المترتبة على ا2عتبار الشخصى- ١٦٨

بين شركاء تربط بينھم عOقة صداقة أو قرابة أو جوار، ويثق فيھا كل شريك 

  . اFنضمام إلى الشركةين، الذين لوF وجودھم لما قرر خرU الشركاء افي

س شركة المحاصة على اFعتبار الشخصى، أن إفOس أو يويترتب على تأس

 ويجوز. إعسار أو الحجر على أحد الشركاء يترتب عليه، انقضاء الشركة

للشركاء اFتفاق على خOف ذلك، بالنص في عقد الشركة على استمرار الشركة 
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. تم توقيع الحجر على أحد الشركاء أو أعسروعدم انقضائھا، إذا ما أفلس أو 

كما يترتب على اFعتبار الشخصى، عدم إمكانية تداول الحصص إF بناء على 

   على اIغلبية المشروطة في العقد، كذلك ًموافقة جماعية من الشركاء، أو بناء

  . F يجوز انضمام شريك محاص جديد إF بموافقة جميع الشركاء

  : شركة المحاصة شركة مستترة -ثانيا

والواقع أن اFستتار ھو الطابع :  ا2ستتار ھو قوام شركة المحاصة- ١٦٩

واFستتار معناه، أن شركة . المميز لشركة المحاصة عن غيرھا من الشركات

المحاصة تتجه نية الشركاء فيھا إلى تكوينھا في الخفاء، فO يعلم الغير عن 

. ، فالشركة F وجود لھا إF فيما بين الشركاءاًئيتكوينھا أو الشركاء فيھا ش

وترتب على ذلك، عدم خضوع الشركة (جراءات الشھر القانونى المتطلب في 

 من القانون ٦٤شركات اIشخاص اIخرى، وھذا ھو ما نصت عليه المادة 

 ا(جراءات إتباعF يلزم في شركات المحاصة التجارية " التجارى بقولھا

وعلى الرغم من نص قانون السجل التجارى على . ات اIخرىالمقررة للشرك

  ن شركة المحاصة إضرورة قيد شركات اIشخاص في السجل التجارى، ف

ولما كان خفاء الشركة . F تخضع لھذا اFلتزام، نظرا لطابعھا الخفي المستتر

 ن ھذا اIخير يستطيع إثبات وجودإيقوم فقط في العOقة بين الشركاء والغير، ف

  .الشركة بكافة طرق ا(ثبات

وإذا كان خفاء شركة المحاصة، ينشأ عن اتجاه إرادة الشركاء جميعا إلى 

ا إذا أعلن الشركاء عن وجود الشركة، ويجب ًنه يزول أيضإترتيب ھذا اIثر، ف

ن ما أنشأته Iأن يصدر ا(عOن عن كل الشركاء، وليس من قبل شريك واحد، 

  . )٣(ه إرادة واحدةئء، F تؤدى إلى زواله أو انقضا المجتمعة للشركاا(رادات

 ويترتب على زوال خفاء : النتائج المترتبة على زوال خفاء الشركة- ١٧٠

الشركة، باتجاه إرادة الشركاء جميعھم، وليس بمجرد علم الغير بھا، وجود 

، تخلف فيھا اIركان الشكلية، وليس شركة واقع كما يرى )٤(شركة فعلية
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 إذا اتفق الشركاء على ة وتكون شركة المحاصة شركة تضامن فعلي.)٥(البعض

مسئولية الشركاء عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، أو شركة 

توصية بسيطة فعلية إذا تقررت المسئولية الشخصية والتضامنية لبعض الشركاء، 

  . ةمع تحديد مسئولية الباقين بحدود ما يملكونه من حصص في رأسمال الشرك

  : مسئولية الشركاء-ثالثا

  إذا كانت مسئولية :نطاق المسئولية يتوقف على اتفاق الشركاء - ١٧١

الشركاء المتضامنين في شركة التضامن والتوصية البسيطة، تكون مسئولية 

شخصية وتضامنية، ومسئولية الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة 

ن إ الشركة، فمالرأس ونه من حصص فيتكون مسئولية محدودة بحدود ما يمتلك

مسئولية الشريك المحاص تتوقف على اتفاق الشركاء، فھي قد تكون شخصية 

  . وتضامنية، وقد تكون مسئولية محدودة

  : اكتساب صفة التاجر-رابعا

 اكتساب الشريك صفة التاجر يستلزم قيامه بمباشرة نشاط الشركة - ١٧٢

 إذا ما باشر جميع الشركاء :حدودةومسئوليته عن ديونھا مسئولية غير م

نھم يكتسبون صفة إجله، فأ قامت الشركة من ي الذيالنشاط التجار واواحترف

، ومسك الدفاتر يالتاجر، بما يستتبع ذلك من ضرورة القيد في السجل التجار

المدير  هواحترفأما إذا باشر ھذا النشاط . التجارية، وشھر النظام المالي للزواج

أما . ، دون غيره من الشركاء، اكتسب وحده صفة التاجرالمحاص وحده

ن كانت مسئولية شخصية إن اIمر يتوقف على مدى مسئوليتھم، فإ فن،والباق

نھم يخاطرون بكل ذمتھم المالية، نھم يكتسبون ھنا صفة التاجر، Iإوتضامنية، ف

دموھا أما إن كانت مسئوليتھم محدودة، فھم F يخاطرون ھنا إF بالحصة التي ق

   ي التاجر، وبالتالة عدم اكتسابھم صفإلى يؤدى ي الشركة، اIمر الذإلى

  . التزامات تترتب على ثبوت ھذه الصفةىF يلتزمون بأ



١٩٦  الشركات التجارية

  المبحث الثالث

  سباب انقضاء شركة المحاصةأإدارة و

Fonctionnement et dissolution de  

la société en participation 

 بي+ان أحك+ام إدارة ال+شركة، ث+م أس+باب ي الت+وال سنتناول على: تمھيد-١٧٣

  .              انقضائھا

  :المحاصة إدارة شركة -ًأو2

 بعد الفراغ من تحديد كيفي+ة إدارة ش+ركة المحاص+ة، : تمھيد وتقسيم-١٧٤

  .نتولى بيان مدى مسئولية الشركة والتزامھا بتصرفات المدير

 ش++ركة المحاص++ة لم++ا  تخ++ضع إدارة: كيفي--ة إدارة ش--ركة المحاص--ة-١٧٥

  .يتفق عليه الشركاء

ويت+ولى ھ+ذا الم+دير . فھم قد يتفقون على إسناد ھذه المھمة إلى أحد الشركاء

ويOح+ظ . تسيير شئون الشركة من عقد الصفقات والتصرفات القانونية مع الغير

نه عل+ى خ+Oف أن كان يباشر ھذه التصرفات لحساب الشركة، إF إأن الشريك و

لت++ضامن والتوص++ية الب++سيطة، فھ++و يب++رم ھ++ذه الت++صرفات باس++مه م++دير ش++ركة ا

 ول+++يس باس+++م ال+++شركة، ف+++شركة المحاص+++ة، وكنتيج+++ة لع+++دم تمتعھ+++ا يالشخ+++ص

بالشخصية المعنوية، F يكون لھ+ا اس+م أو عن+وان، ف+الفرض أنھ+ا ش+ركة م+ستترة 

  .خفية، F وجود لھا إF فيما بين الشركاء

أن يتولى كل شريك إدارة حصته، ومن جھة أخرى، قد يتفق الشركاء على 

ويكون ھذا اFتف+اق ف+ي اIح+وال الت+ي يتف+ق فيھ+ا ال+شركاء عل+ى بق+اء ك+ل ش+ريك 

وفي مثل ھذه اIحوال، يتولى كل شريك مح+اص إدارة ج+زء م+ن . ا لحصتهًمالك

أعمال الشركة، على أن يلتزم كل واحد منھم بتقديم كشف ح+ساب ع+ن العملي+ات 

ا أو خ++سارة، ق++سم ال++ربح أو الخ++سارة عل++يھم ك++ل ًح++ن حق++ق ربإالت++ي باش++رھا، ف++
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ن ك+ل ش+ريك، F يتعام+ل باس+م إوكما في ال+صورة ال+سابقة، ف+. بحسب نصيبه فيه

  .يالشركة وإنما باسمه الشخص

وم++ن جھ++ة ثالث++ة، فق++د ي++تم اFتف++اق عل++ى أن ت++دار ال++شركة بواس++طة ال++شركاء 

غي+ر باس+م ال+شركة، وإنم+ا ا F يتعامل الشركاء م+ع الًوفي ھذه الحالة أيض. اًجميع

وي++سألون م++سئولية ت++ضامنية ع++ن اFلتزام++ات الت++ي تترت++ب . بأس++مائھم الشخ++صية

  .على ما يباشرونه مع الغير من تصرفات قانونية

 لم+++ا كان+++ت ش+++ركة : م---دى م---سئولية ال---شركة ع---ن ت---صرفات الم---دير- ١٧٦

 عل++ى ن ھ++ذا اIخي++ر F رج++وع ل++ه إFإالمحاص+ة F وج++ود لھ++ا ف++ي مواجھ++ة الغي++ر، ف++

 ال+شركاء يوعلى ذلك، ليس لھذا الغير، الرج+وع عل+ى ب+اق.  تعامل معهيالشريك الذ

 يتمت+ع ب+ه الغي+ر يالمحاصين بما تبقى له في ذمة الشريك المدير، فالضمان العام ال+ذ

يقت++صر فق++ط عل++ى عناص++ر الذم++ة المالي++ة لل++شريك الم++دير، وF يمت++د لي++شمل مكون++ات 

م+سئولية الم+دير أم+ام الغي+ر تك+ون م+سئولية شخ+صية، و.  ال+شركاءيالذمم المالية لباق

 آثار مالية ناشئة عن تعامOته مع الغير، في أمواله الخاصة، وذل+ك ل عن أيأ يسأي

  . )٦(حتى ولو اتفق فيما بينه وبين الشركاء على تحديد مسئوليته

أما المسئولية عن نتائج التصرفات التي يبرمھ+ا الم+دير المح+اص م+ع الغي+ر 

وإذا ك+ان الم+دير . ن الشركاء بعضھم البعض فيحكمھ+ا العق+د المب+رم بي+نھمفيما بي

المح++اص عن++د انف++راده ب++إدارة ال++شركة، أو ك++ل ش++ريك عن++دما ي++دير ك++ل ش++ريك 

ن++ه يلت++زم بع++د إ، فيح++صته، يب++رم الت++صرفات القانوني++ة م++ع الغي++ر باس++مه الشخ++ص

 جمي+ع إلى  التصرفاتهذلك، بموجب عقد شركة المحاصة، أن ينقل كل نتائج ھذ

  . أن تكون ھذه النتائج سلبية أو إيجابيةيالشركاء، يستو

  : انقضاء شركة المحاصة-اًثاني

 شركة المحاصة بتحقق أحد أس+باب اFنق+ضاء العام+ة ي تنقض: إحالة-١٧٧

   .أو الخاصة
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  ملخص الفصل الثالث

كثر، يتعامل فيھا أ الشركة التي تنعقد بين شريكين أو يشركة المحاصة ھ

ط أحد الشركاء باسمه ويظھر أمام الغير، مع التزام كل الشركاء بتقديم حصة فق

 اقتسام ما قد إلى، مع اتجاه نيتھم ةعمل، للقيام بعمل أو أعمال محدد من مال أو

  .خفاء وجود الشركة عن الغيرإعمال الشركة من أرباح أو خسائر، وأينشأ عن  

ركة F تتمتع  شي شركة المحاصة على خOف كل الشركات، ھإن

و أو موطن أ ليس لھا اسم يبشخصية معنوية مستقلة عن ذمم الشركاء، وبالتال

ولذلك فعندما يتعامل . و ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لھاأھلية أ

دارة الشركة إم يتنظا ما يتم ًوغالب. حد الشركاء مع الغير فھو يتعامل باسمهأ

  .لشركةبعقد اريك وملكية الحصص ومسئولية كل ش
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩٩  الشركات التجارية 

  سئلة على الفصل الثالثأ

  .عرف شركة المحاصة  :١س 

  .اكتب في خصائص شركة المحاصة :٢ س

  .سباب انقضاء شركة المحاصةأحدد   :٣ س
  

                           



٢٠٠  الشركات التجارية

   الفصل الثالثھوامش

محمود  .د ؛٢٦٢ ص ،٣٠٣ بند ، المرجع السابق:محمود سمير الشرقاوي . د، قرب)١(

 .١٧١ ص ،١٤٩ بند ، المرجع السابق:مختار بريرى

 .٢٧٥ ص ،١٧٨ بند ، المرجع السابق: فايز نعيم رضوان. د)٢(

 .١٨٣ ص ،١٥٩ بند ، المرجع السابق: محمود مختار بريرى. د)٣(

 .١٨٣ ص ،١٦٠ بند ، المرجع السابق: محمود مختار بريرى. د)٤(

 .٢٧١ ص ،١٧٥ بند ،ابق المرجع الس:فايز نعيم رضوان. د )٥(

  . واIحكام التي أشار سيادته إليھا٢٨٠ ص ،١٨٦ بند ، المرجع السابق: فايز نعيم رضوان. د)٦(

  



٢٠١  الشركات التجارية

  الباب الثالث

  )شركة المساھمة(شركات ا�موال 

  :مقدمة

حيث )١(تعد شركة المساھمة النموذج ا�مثل والوحيد لشركات ا�موال

ولذا فھي من أھم الشركات . ًتنھض أساسا على ا"عتبار المالي دون الشخصي

، ومن أقدر أنواع الشركات )٢(التي تضطلع بالمشروعات ا"قتصادية الكبرى

، إذ تحتاج المشروعات الضخمة، كالنقل ھاوحشد  رؤوس ا�موالعلى تجميع

البحري والجوي، والصناعات الثقيلة، كالحديد والصلب، وشركات البناء، 

وإقامة الجسور والسدود والمطارات، ومد خطوط السكك الحديدية وغيرھا من 

ا�نشطة الكبرى إلى رؤوس أموال كبيرة قد يعجز عن تدبيرھا ا�شخاص 

ھم، كما أن شركات ا�شخاص تتسم بالطابع الشخصي والثقة المتبادلة بين بمفرد

الشركاء، وارتباط حياة الشركة بالشركاء، بحيث تتأثر بكل ما يطرأ عليھم، 

  .كالوفاة أو اBفCس أو اBعسار أو الحجر على أحدھم

ًت المساھمة أمرا حيويلذا بدا ظھور شركا وشركة المساھمة، . اًا وضروريً

بارھا، النموذج الوحيد لشركات ا�موال، ھي شركة " يعتد فيھا بشخص باعت

الشريك، و" تنھض على ا"عتبارات الشخصية، بل العبرة فيھا بما يقدمه كل 

  .شريك من حصة مالية

. )٣( ا�داة ا�فضل للرأسمالية الحديثة:وقد وصفھا العميد جورج ريبير بأنھا

ًوراًشاطھا لم يعد محليا محصلمساھمة، أن نكما أن من أھم ما تتميز به شركة ا ً 

، ويصبح نشاطھا ھاوتتجاوز داخل حدود الدولة، بل قد تمتد حدود إقليم الدولة

، كالشركات متعددة الجنسيات أو القوميات، أو تأسيس الشركة ا�م ٤ًعالميا

ًفروعا لھا في العديد من الدول، لتفتح لنفسھا أسواقا في الخارج ً.  

 شركات المساھمة صغار المدخرين على استثمار أموالھم في  ساعدتاًأيض



٢٠٢  الشركات التجارية

  .شكل أسھم قابلة للتداول بالطرق التجارية، مع تحديد مسئوليتھم بقدر أسھمھم

وفي الواقع، ولما كانت شركة المساھمة تنھض بالمشروعات العمCقة التي 

ًتقتضي رؤوس أموال ضخمة، كما يتطلب تنفيذھا وخروجھا للنور وقتا ليس 

ًبالقليل، ولما كان المساھمون فيھا عبارة عن مدخرين " يھمھم شيئا سوى 

توظيف أموالھم، فقد تدخل المشرع بقواعد آمرة " يجوز مخالفتھا بموجب أحكام 

، وھو الخاص بشركات المساھمة وشركات ١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون رقم 

ما يؤدي إلى القول ، وھو )٥(التوصية با�سھم والشركات ذات المسئولية المحدودة

بأن فكرة العقد قد تراجعت أمام فكرة النظام في شركة المساھمة، فھي تبدو وكأنھا 

يتضح من ذلك أھمية شركات المساھمة، وما تقدمه . )٦(بناء وتنظيم قانوني

لCقتصاد الوطني من خدمات، وما تلعبه من دور رائد في إنشاء العديد من 

 العماد والمحك الرئيسي للنظام الرأسمالي، الشركات العمCقة، بحيث أصبحت

  .حتى تعد في وقتنا الراھن ا�داة الرئيسية لتطوير ا"قتصاد

  :النصوص القانونية التي تحكم شركات المساھمة - 

ولما كانت شركة المساھمة من ضمن أنواع الشركات التجارية، فإنھا 

  .)٧(ي بشأن الشركةتخضع �حكام القواعد العامة الواردة في التقنين المدن

لشركات المساھمة في المواد من أما قانون التجارة القديم، فقد تعرض 

  . اللتين تخصان شركة التوصية٤٤ ،٤٢، ماعدا المادتين ٤٥ –٣٢

 محكومة بالنصوص السابقة، ١٩٥٤وظلت شركات المساھمة حتى سنة 

لمساھمة من غير أنه لقصور ھذه المواد من جھة، وعدم كفايتھا لتنظيم شركات ا

ًجھة أخرى، ونظرا لزيادة انتشار ھذا النوع من الشركات، وما أصبحت تمثله 

شركات المساھمة لCقتصاد الوطني من أھمية بالغة، فقد تدخل المشرع بإصدار 

 بشأن بعض ا�حكام الخاصة بشركات المساھمة ١٩٥٤ لسنة ٢٦القانون رقم 

ولية المحدودة، إ" أن الواقع وشركات التوصية با�سھم والشركات ذات المسئ

العملي كشف عن قصور ھذا القانون عن مواكبة التطورات ا"قتصادية، ومن ثم 
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ينظم شركة المساھمة،  هوإصدارعداد قانون جديد إلى إبدت الحاجة الملحة 

 ١٥٩ويتCءم مع التطورات الحديثة، وھو ما حققه المشرع بإصدار القانون رقم 

م ثCث شركات ھي شركة المساھمة، وشركة التوصية ، والذي ينظ١٩٨١لسنة 

  .با�سھم، والشركة ذات المسئولية المحدودة

مادة موضوعية ١٨٤، و)٨(وقد تضمن القانون المذكور ست مواد لWصدار

  .في سبعة أبواب متتالية

 بموجب ١٩٨١ لسنة ١٥٩وقد عدل المشرع بعض أحكام القانون رقم 

 ١٩٩٢ لسنة ٩٥ أصدر المشرع القانون رقم ، كما١٩٩٨ لسنة ٣القانون رقم 

  )٩(والخاص بإصدار قانون سوق رأس المال

  :ونقسم دراستنا لھذا الباب إلى فصلين

  .ھاوخصائص  تعريف شركة المساھمة:الفصل ا�ول

  . الصكوك التي تصدرھا شركة المساھمة:الفصل الثاني
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٢٠٥  الشركات التجارية

  الفصل ا�ول

  ھاوخصائص تعريف شركة المساھمة

  : ا�ھداف

  :ً قادرا على أنالدارسيكون ينبغى أن  سة ھذا الفصل،ا دربعد

  .يعرف بدقة مفھوم شركة المساھمة  -١

  .يستعرض بدقة خصائص شركة المساھمة  -٢

  .يتبين بدقة المقصود با"كتتاب وأنواعه  -٣

  :العناصر

  .شركة المساھمةتعريف   -

  .  خصائص شركة المساھمة-

  .  ا"كتتاب العام-

  .لقاب المغ  ا"كتت-

 شركة ١٩٨١ لسنة ١٥٩من القانون رقم ) ٢(تعرف المادة  : تعريف- ١٧٨

شركة ينقسم رأس مالھا إلى أسھم متساوية القيمة، يمكن تداولھا "المساھمة بأنھا 

على الوجه المبين في القانون، وتقتصر مسئولية المساھم على أداء قيمة ا�سھم 

  .)١٠("جاري مشتق من الغرض من إنشائھاالتي اكتتب فيھا، ويكون للشركة اسم ت

مؤدى ھذا التعريف أن شركة المساھمة من شركات ا�موال التي ينقسم 

رأسمالھا إلى أسھم تتساوى قيمتھا، قابلة للتداول، تتعدد فيھا مسئولية كل مساھم بقدر 

  . لھااً تجارياًقيمة ا�سھم التي اكتتب فيھا، مع ضرورة اتخاذ شركة المساھمة اسم

من ) ٢(يستفاد من تعريف المادة  :خصائص شركة المساھمة - ١٧٩

  :قانون الشركات عدة خصائص تتميز بھا شركة المساھمة
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ولما كانت شركة المساھمة  : شركة من شركات ا�موال- ً أو?- ١٨٠

، )١١(النموذج ا�مثل والوحيد لشركات ا�موال، فإنھا تنھض على ا"عتبار المالي

 الشخصي ويحل محله الطابع المالي، ويختفي المساھم خلف حيث يتوارى الطابع

، فيتجزأ رأس المال إلى أسھم يكتتب فيھا عدد كبير من الشركاء، وھم )١٢(السھم

 كل اًكيالمساھمون؛ إذ تطرح الشركة أسھمھا على الجمھور؛ ومن ثم يعد شر

 شخص يتقدم لCكتتاب في ا�سھم، مما يفضي إلى كثرة عدد المساھمين في

الشركة، بحيث " يعني أي مساھم أن يكون على علم بالمساھمين ا]خرين، فكل 

ما يھمه ھو الربح، وھو ا�مر الذي أدى إلى تضاؤل نية المشاركة لدى جمھور 

  .المساھمين، الذين " تحدوھم سوى الرغبة في الحصول على الربح

 محل ويترتب على اعتبار شركة المساھمة من شركات ا�موال، أنه "

لشخص المساھم، و" عبرة بھويته، ومن ثم " أثر لوفاة أحد المساھمين أو 

  .)١٣(إفCسه أو إعساره على بقاء الشركة

ن الشركة صرح اقتصادي تھدف إلى تجميع رؤوس ا�موال الCزمة إإذ 

"ستغCل موضوعھا، ويرتھن بقاؤھا باستمرارھا ككيان اقتصادي قائم، بغض 

وعادة ما ينقسم رأس المال إلى أسھم متساوية . ن فيھاالنظر عن المساھمي

القيمة، تتداول بالطرق التجارية، وإن كانت تتوقف طريقة التداول على نوع 

فا�سھم ا"سمية تتداول بالقيد في دفاتر الشركة، وبالتسليم إذا كان السھم . السھم

  ً.لحامله، وبالتظھير متى كان اسميا

ن السمة ا�ساسية لشركة المساھمة ھي قابلية ا�سھم و" يعد مغا"ة في القول إ

. للتداول، وھو ما يميز السھم في شركة المساھمة عن الحصة في شركات ا�شخاص

ًولذا يعد باطC كل شرط يرد في نظام الشركة يقضي بعدم أحقية المساھم في التنازل 

  .، إذ مؤدى ذلك حرمان المساھم من بيع أسھمه)١٤(عن أسھمه للغير

غير أن ھذا القول غير مطلق، إذ قد يتضمن نظام الشركة بعض القيود أو 

الشروط، والتي تحد من حرية المساھم في التنازل عن أسھمه، رغبة منھم في 
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عدم أيلولة ھذه ا�سھم إلى أشخاص غير مرغوب فيھم كمساھمين، أو لحماية 

افقة مجلس ، ومن ھذه القيود، ضرورة مو)١٥(الشركة من سيطرة المنافسين

إدارة الشركة على التنازل عن ا�سھم، أو أولوية الشركاء في شراء ا�سھم 

 ا"تفاقية، والتي تحد من ممحل التنازل وغير ذلك من القيود، سواء القانونية أ

أحقية المساھم في تداول أسھمه، وذلك قد يقرب ا�سھم من الحصة، إ" أنه يظل 

ارة عن نصيب الشريك في شركة من الفارق بينھما في أن الحصة ھي عب

شركات ا�شخاص أو في الشركة ذات المسئولية المحدودة، غير قابلة للتداول 

 – وكقاعدة عامة– بالطرق التجارية إ" بقيود معينة، أما السھم فھو قابل للتداول

  .ما لم يرد قيد أو شرط يحد من ذلك

 قانون الشركات  من٢/٢تقضي المادة  : مسئولية المساھمً- ثانيا- ١٨١

 بأن مسئولية المساھم محدودة بقدر قيمة ا�سھم التي ١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 

  . من أسھمااكتتب فيھا، و" يسأل عن ديون الشركة إ" في حدود ما اكتتب فيھ

ومؤدى ذلك أن مسئولية المساھم تتحدد و" تتجاوز قيمة أسھمه في رأسمال 

لديون في أمواله الخاصة، مھما كانت  ومن ثم فC يسأل عن ھذه ا،)١٦(الشركة

ديون الشركة، وبالتالي فإن رأسمال الشركة ھو الضمان العام والوحيد لدائنيھا 

وتعد قاعدة تحديد مسئولية المساھم بقدر . )١٧(دون أموال المساھمين الخاصة

   .)١٨(أسھمه من النظام العام، ومن ثم " يجوز ا"تفاق على ما يخالفھا

     حديد مسئولية الشريك المساھم في شركة المساھمة، أنهويترتب على ت

" يضفي عليه وصف التاجر، على خCف الشريك المتضامن في شركتي 

التضامن والتوصية، ومن ثم " يشترط في الشريك المساھم أھلية احتراف 

 عليه " يفضي شھر إفCس شركة المساھمة إلى شھر ًوبناء. ا�عمال التجارية

  .ًمساھم، حتى لو كان تاجرا من قبل انضمامه لشركة المساھمةإفCس ال

 لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٢/٣حددت المادة  : اسم الشركة- ً ثالثا- ١٨٢

 يشتق من الغرض من اً تجارياً ا"سم التجاري للشركة، بأن يكون اسم١٩٨١
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  .ًا لھاإنشائھا، و" يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدھم عنوان

ًفالقاعدة العامة في شركة المساھمة توجب على كل شركة أن تتخذ اسما 

ًتجاريا لھا يشتق من الغرض من إنشائھا، وبالتالي " يجوز لھا أن تتخذ عنوانا  ً

يستمد من اسم أو أكثر من الشركاء المساھمين فيھا، فھي عارية من العنوان، 

ًابقا أو مشابھا "سم شركة أخرى قائمة، ًكما " يكون لھا أن تتخذ لنفسھا اسما مط ً

  .أو أي اسم من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة وطبيعتھا كشركة مساھمة

ًوعادة ما تتخذ شركة المساھمة اسما ينبع من غرضھا، كشركة مصر 

للتأمين، أو مصر للحديد والصلب، أو شركة ا�غذية، أو مصر للغزل والنسيج، 

إلى نحو ذلك، على أن يشتمل اسم الشركة على .. .Cند،أو شركة أسمنت بورت

  .ما يدل أنھا شركة مساھمة

والواقع أن السبب في ھذا الحكم، ھو أن ظھور اسم أو أكثر من الشركاء 

ًالمساھمين في عنوان الشركة من شأنه أن يولد لدى الغير اعتقادا بأنه شريك 

 ومن ثم إذا ،)١٩(لخاصةمتضامن، يسأل عن جميع ديون الشركة وفي أمواله ا

خالفت الشركة ھذا الحظر، بأن أدرج في اسم الشركة اسم أحد المساھمين 

ًمحدودي المسئولية، فإنه يصبح شريكا متضامنا ولكن السؤال كيف تضم شركة . ً

ًالمساھمة شريكا متضامنا؟ ً  

في ھذه الحالة تتحول الشركة إلى شركة توصية با�سھم تضم نوعين من 

  .ركاء مساھمين وآخرين متضامنينش: الشركاء

على جواز تسمية الشركة باسم أحد ا�شخاص، حال  )٢٠(بيد أنه استقر الرأي

تحول أحد المشروعات الفردية أو شركة من شركات التوصية با�سھم إلى شركة 

مساھمة، وكان يضم عنوان الشركة اسم أحد الشركاء القدامى، ففي ھذه الحالة 

 أن تحتفظ باسم الشخص في الشركة، بشرط أن يضاف إلى يجوز لشركة المساھمة

بعبارة واضحة ومقروءة حماية للغير الذي " شركة مساھمة"جانب ا"سم عبارة 

  .يتعامل مع الشركة، حتى يكون على بينة من أمره، و" ينخدع في مظھر الشركة
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ًوفي قانون الشركات الفرنسي، يجوز أن يكون اسم شركة المساھمة مشتقا 

 اسم أحد الشركاء، على أن يضاف إليه عبارة شركة مساھمة مع بيان مقدار من

  .)٢١(من قانون الشركات) ٧٠(رأس المال، وذلك في المادة 

 لسنة ١٥٩من قانون الشركات رقم ) ٦(ًوتأكيدا لما سبق، تقضي المادة 

 بأن مطبوعات الشركة وإعCناتھا، يجب أن تحمل إلى جانب اسم ١٩٨١

 بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مھا سواء قبل ا"سم أالشركة، نوع

المال المصدر، وكل تصرف باسم الشركة  مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس

يتم دون مراعاة ما تقدم، ُيسأل فيه من تدخل في ماله الخاص عن جميع 

  .ا"لتزامات الناشئة عن ھذه التصرفات

ة المساھمة تسمية مبتكرة "ستقطاب وليس ثمة ما يحول دون أن تتخذ شرك

أو " شركة اللؤلؤة للمجوھرات"أو " النجم الذھبي لcغذية"العمCء، كشـركة 

شركة الجمال "أو " شركة حياك لCتصا"ت"أو " شركة مصر للعطور الذكية"

  .إلى نحو ذلك.. ."لمستحضرات التجميل

ة المساھمة ولما كانت شرك : تقسيم رأس المال إلى أسھمً- رابعا- ١٨٣

ھي النموذج ا�مثل لشركات ا�موال، فإن رأسمالھا ينقسم إلى أسھم متساوية 

القيمة، ويكون للمساھم الحق في أن يتصرف فيھا بحرية، ودون قيود إ" في 

  .حدود معينة، كما سنرى

، يتعين ١٩٨١ لسنة ١٥٩من قانون الشركات رقم ) ٣١(ًوتوافقا مع المادة 

ثم نزل . )٢٢( ألف جنيهلى و" تزيد عاتعن خمسة جنيھأ" تقل قيمة السھم 

  .المشرع بالحد ا�دنى لقيمة السھم إلى عشرة قروش

وتقبل ا�سھم التداول بالطرق التجارية، وإذا كانت الشركة في حاجة إلى 

 المزيد من ا�موال، فعليھا با"قتراض عن طريق إصدار صكوك تسمى

لعام، وھي بمثابة صكوك مديونية، تعطي بالسندات، وتقوم بطرحھا لCكتتاب ا

صاحبھا الحق في تقاضي فائدة ثابتة من الشركة، وبغض النظر عما إذا حققت 
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  .ًالشركة أرباحا أو منيت بخسارة

مال الشركة ھو رأسولما كان  :مال الشركةرأستكوين  ً- خامسا- ١٨٤

برأسمال الضمان الوحيد لدائني الشركة، وقد عني المشرع في قانون الشركات 

  .الشركة، فإنه " يجوز المساس به أثناء حياة الشركة

مال الشركة ھو مجموع الحصص النقدية والعينية التي تقدم للشركة عن رأسو

ًويتعين أن يكون رأسمال الشركة كافيا لتحقيق أغراضھا التي أنشئت من . تأسيسھا

  .ًدا أقصى لهًأجلھا، ولذا وضع المشرع حدا أدنى يلزم توافره دون أن يضع ح

، كان المشرع يقيد ١٩٥٤ لسنة ٢٦وفي ظل قانون الشركات الملغي رقم 

ًالمؤسسين بقاعدتين ھما، أن يكون رأسمال الشركة كافيا لتحقيق أغراضھا، وأ" 

  جنيه، وقد اعتبر٢٠٠٠٠يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن 

  .)٢٣(مساھمةمال شركة الھذا المبلغ ھو الحد ا�دنى لرأس

ھمة م فقد استحدث ثمة تفرقة ١٩٨١ لسنة ١٥٩أما قانون الشركات رقم 

  .بين ما يعرف برأس المال المرخص به، ورأس المال المصدر

وھو رأس المال الذي يحدد لشركة المساھمة عند  : رأس المال المصدر–أ

صادرة ، ويتكون من مجموع القيم ا"سمية لمختلف أنواع ا�سھم ال)٢٤(تأسيسھا

ًعن الشركة، ويتعين أن يكون مكتتبا فيه بالكامل، وأ" يقل ما يكتتب فيه مؤسسو 

 من رأس المال ٪١٠الشركة من رأس المال المصدر عن النصف أو ما يساوي 

  .)٢٥(المرخص به، أيھما أكبر

 فقط من ٪١٠ بأداء ى يكتف١٩٩٨من القانون رقم ) ٣٢(ًوتوافقا مع المادة 

 من ٪c٢٥سھم النقدية عند تأسيس الشركة، تزداد لتصل إلى القيمة ا"سمية ل

رأس المال المصدر خCل مدة " تتجاوز ثCثة أشھر من تاريخ تأسيس 

 سنوات خمسعلى أن يتم سداد قيمة ا�سھم خCل مدة " تتجاوز . )٢٦(الشركة

  .من تاريخ تأسيس الشركة

زانية في كافة ويتعين ذكر رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر مي
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وإذا كانت ثمة مبالغة . ا�وراق الصادرة عن الشركة، واسمھا التجاري، وإعCناتھا

في رأس المال المدرج بالبيان، يكون للغير أن يطالب من تدخل باسم الشركة في 

  .أي تصرف بالفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في البيان

  :مال المصدر الحد ا�دنى لرأس ال-

مال الشركة ھو الضمان الوحيد لدائنيھا، فإنه من الطبيعي طالما كان رأس

مال شركة ة المقارنة إلى وضع حد أدنى لرأسأن تتجه التشريعات الحديث

المساھمة، لكي " تجازف وتتجرأ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خوض 

  . رأسمال ضخم وجوديالتجربة في المشروعات الضخمة والكبيرة، والتي تقتض

ً حدا أدنى لرأسمال شركة ١٩٨١ لسنة ١٥٩ولم يضع قانون الشركات رقم 

المساھمة، بل أحال ا�مر إلى الCئحة التنفيذية للقانون، وھو ما تنص عليه 

المادة السادسة من الCئحة بأنه " يجوز أن يقل رأس المال المصدر عن 

 المبلغ المدفوع منه عند التأسيس على ، و" يجوز أن يقل)٢٧(خمسمائة ألف جنيه

، تم رفع ھذا الحد ١٩٩٢ لسنة ٩٥وبصدور قانون سوق رأس المال رقم . الربع

من الCئحة التنفيذية للقانون المذكور إلى مليون جنيه، على ) ٤١(بموجب المادة 

وإذا كان . )٢٨(أ" يقل ما يكتتب فيه المؤسسون عن نصف رأس المال المصدر

راض الشركة ا"شتراك في تأسيس شركات ا�موال أو زيادة رؤوس من بين أغ

أموالھا، أو التعامل في ا�وراق المالية، أو تنظيم إصدار تسويق تلك ا�وراق، 

وضمان تغطية ما لم يكتتب فيه، فيتعين في كافة الفروض السابقة أ" يقل رأس 

فوع منه عند المال المصدر عن خمسة مCيين جنيه، و" يجوز أن يقل المد

ويشترط أ" يقل الجانب من ا�سھم الذي يطرح لCكتتاب . التأسيس عن الربع

  . من مجموع ا�سھم النقدية٪٢٥العام عن 

رغبة من المشرع المصري في  : رأس المال المرخص أو المصرح به–ب

إضفاء المزيد من المرونة لنشاط الشركة، فقد أجاز تحديد رأسمال مرخص به 

المال المصدر بما " يزيد على عشرة أمثاله، مما تتمكن به من يجاوز رأس 
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زيادة رأسمالھا إذا تطلب نشاطھا ذلك دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات تعديل 

نظامھا، والذي يتطلب موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساھمين، كما 

دام  ، ما)٢٩(يشترط لصحة اجتماعھا صدور قرارھا بأغلبية قد " تتوافر بسھولة

  .كانت الزيادة المرغوب فيھا في حدود النسبة المرخص أو المصرح بھا

وإذا ارتأى للشركة أنھا في حاجة إلى زيادة رأس المال المرخص به ذاته، 

، وموافقة الجمعية العمومية ھاففي ھذه الحالة ليس أمام الشركة إ" تعديل نظام

شركة رأسمال مرخص به يحدد مؤدى ذلك أنه يجوز أن يكون لل. غير العادية

، ويكون مقداره أعلى من قيمة رأس المال المصدر، إ" أنه " يصح ھافي نظام

  .أن يتجاوز عشرة أمثال رأس المال المصدر

لم يشترط المشروع وفاء القيمة ا"سمية لcسھم  : رأس المال المدفوع–ج

 من قيمتھا ٪١٠أداء  بىالنقدية المصدرة بالكامل عند ا"كتتاب فيھا، ولكنه اكتف

 خCل فترة " تتجاوز ثCثة أشھر من تاريخ ٪٢٥ًفورا، وتزداد النسبة إلى 

 خمستأسيس الشركة، على أن يسدد باقي القيمة بالكامل خCل مدة " تزيد على 

  .)٣٠(سنوات من تاريخ تأسيس الشركة

ة مؤدى ذلك أن رأس المال المدفوع ھو ذلك الجزء الذي تم دفعه من القيم

  .)٣١(ا"سمية لcسھم المصدرة

قبل صدور قانون التجارة الجديد  : تجارية شركة المساھمة-اً سادس- ١٨٥

ً كانت تعد شركة المساھمة تجارية أو مدنية، تبعا للغرض ١٩٩٩ لسنة ١٧رقم 

فتعد تجارية إذا كان غرضھا ھو مباشرة عمل من .  أنشئت من أجلهالذي

أما إذا كان غرضھا . ا�عمال التجارية بغرض الربح، كعمليات الصناعة والنقل

ًمدنيا، كأعمال المھن الحرة أو الزراعة وغيرھا من المھن المدنية، فتعد الشركة 

  .المساھمة مدنية، فتخضع �حكام القانون المدني

، وبعد أن تبنى ١٩٩٩د خروج قانون التجارة الجديد للنور سنة أما بع

، فتعد )٣٢(المشرع المصري المعيار الشكلي، وعلى غرار المشرع الفرنسي
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شركة المساھمة تجارية، وبغض النظر عن طبيعة غرضھا أو الغاية التي 

ًبأن يكون تاجرا كل شركة تتخذ ) ١٠/٢(حيث تقضي المادة . تأسست من أجلھا

 ا�شكال المنصوص عليھا في القوانين المتعلقة بالشركات، ومن بين ھذه أحد

  .ا�شكال شركة المساھمة

على أن ھذا الوصف التجاري إنما يسبغ فحسب على الشركة دون 

المساھمين الذين يظلون مساھمين محدودي المسئولية، " يكتسبون وصف 

Cس الشركةالتاجر، و" يلتزمون بواجبات التجار، و" يشھر إفCفB ًسھم تبعا.  

خCصة القول إذن، أن شركة المساھمة ھي شركة أموال تتمتع بالشخصية 

المعنوية المستقلة عن أشخاص مساھميھا، ينقسم رأسمالھا إلى أسھم متساوية 

القيمة، تقبل التداول بالطرق التجارية، مع تحديد مسئولية كل مساھم عن ديون 

  .مالالشركة بقدر أسھمه في رأس ال

  : ا?كتتاب في رأس المالً-سابعا - ١٨٦

يعرف ا"كتتاب بأنه إعCن  : تعريف ا?كتتاب وطبيعته القانونية- ١٨٧

اBرادة والرغبة في ا"شتراك في المشروع الذي تنھض به الشركة، مع التعھد 

ًفا"كتتاب إذا . )٣٣(بتقديم حصة في رأس المال تتمثل في عدد معين من ا�سھم

 بالشركة، تتمثل في ا"لتجاء إلى جمھور ةمن وسائل التمويل الخاصھو وسيلة 

المدخرين لحشد رؤوس ا�موال الCزمة لتأسيس الشركة، ويؤدي إلى منح 

  .المكتتب وصف المساھم في الشركة

 يذھب )٣٤(بيد أن الفقه اختلف حول الطبيعة القانونية لCكتتاب، فثمة رأي

منفردة من جانب المكتتب، إذ يعلن ا�خير إلى أن ا"كتتاب ھو تصرف بإرادة 

عن رغبته في أن يشترك ويساھم في مشروع الشركة، وتلزم ھذه الرغبة 

  .صاحبھا بتوجيھھا إلى المؤسسين

 قال إن ا"كتتاب ھو بمثابة عقد بين المكتتب والمؤسسين، )٣٥(ورأي آخر

ويلتزم يتعھد فيه المكتتب بتقديم حصة مالية وأن يلتزم بنظام الشركة، 
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غير أن ھذا . المؤسسون بتخصيص عدد من ا�سھم للمكتتب بقدر ما اكتتب فيه

الرأي من شأنه أن يحرم الشركة بعد تأسيسھا من الحق في مطالبة المكتتب 

بباقي قيمة ا�سھم التي اكتتب فيھا، إذ بأي حق وعلى أي أساس قانوني يمكنھا 

  .توجيه ھذه المطالبة

 إلى أن ا"كتتاب ھو عقد يبرم بين )٣٦(في مصرلذا يذھب جمھور الشراح 

المكتتب والشركة تحت التأسيس، ويمثلھا المؤسسون، و" خCف حول مركز 

الشركة تحت التأسيس، بعد أن قررنا وجوب ا"عتراف بشخصيتھا المعنوية 

  .تحت التأسيس وبالقدر الCزم Bتمام أعمال التأسيس

دنية بالنسبة إلى المساھم، فھو مجرد ًويعد ا"كتتاب عمC من ا�عمال الم

استثمار لمدخراته، ومن ثم " يصلح القول بأنه عمل تجاري، �ن مسئولية 

  .المساھم محدودة بقدر قيمة ا�سھم التي يكتتب فيھا

من الCئحة التنفيذية لقانون ) ١٠(تنص المادة  : طرق ا?كتتاب- ١٨٨

سھم مطروحة لCكتتاب العام تكون ا�" على أن ١٩٨١ لسنة ١٥٩الشركات رقم 

ًفي حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفا إلى ا"كتتاب في تلك ا�سھم، أو إذا 

ًمؤدى ھذا النص أن ا"كتتاب يعد عاما . زاد عدد المكتتبين في الشركة على مائة

ً دعوة أشخاص غير محددين سلفا لCكتتاب في رأسمال ىھ: ا�ولىفي حالتين، 

و" يؤثر في . )٣٧(عوة جمھور المدخرين لشراء أسھم الشركةالشركة، ومن ثم د

ذلك إذا وجھت الدعوة إلى أشخاص من ذوي فئات معينة، أو من القاطنين في 

، وطالما أن فرصة ا"كتتاب ةدام " تربطھم بالمؤسسين عCقة معين منطقة ما، ما

ر بغض النظر وقد أخذ المشرع بھذا المعيا. متاحة لجميع من وجه إليھم ا"كتتاب

ويترتب . ًعن عدد أو قيمة ا�سھم المطروحة لCكتتاب العام، فلم يضع حدا لذلك

على ذلك أنه إذا وجھت الدعوة لCكتتاب إلى أشخاص محددين وتجمعھم 

ًبالمؤسسين رابطة قرابة أو معرفة، فإنه يصبح ا"كتتاب مغلقا وليس عاما ً.  

وفي ھذه . م الشركة مائة مكتتبإذا تجاوز عدد من اكتتبوا في أسھ: ا�خرى
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ًالحالة يعد ا"كتتاب عاما، بغض النظر عما إذا كان أولئك المكتتبون غير 

ًمحددين سلفا أو محددين مسبقا بأشخاصھم أو بذواتھم، ووجھت إليھم ثمة  ً

  .، فالعبرة بتجاوز عدد المكتتبين المائة مكتتب)٣٨(دعوات خاصة

ًل جدل ومثارا للخلط بين ا"كتتاب غير أن ھذا المعيار العددي كان مح

ًا المعيار يعد ا"كتتاب عاما بمجرد تجاوز ذًفقا لھوالعام والمغلق، وذلك �نه 

عدد المكتتبين المائة مكتتب، ولو كانت وجھت الدعوة إلى أشخاص محددين 

ًمسبقا، تربطھم عCقة شخصية بالمؤسسين، وھو ا�مر الذي يفترض أن 

ًا يخالف قصد المؤسسين صراحة والمشرع ضمنا والذي ا"كتتاب مغلق، وھو م

  .ما كنا نعتقد أنه يبغي ھذا ا�مر

من "ئحة سوق المال بموجب القرار الوزاري رقم ) ٤٠(لذا جاءت المادة 

 وتنص على أنه " تكون ا�سھم مطروحة لCكتتاب العام إ" ١٩٩٣ لسنة ١٣٥

       كتتاب في تلك ا�سھم، ًفي حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفا إلى ا"

و" يشترط حد أدنى لعدد أو قيمة ا�سھم التي يتم طرحھا في اكتتاب عام، ومن 

 بحالة دعوى ىثم استغنى المشرع عن المعيار العددي لعدد المكتتبين، واكتف

  .تھاأو قيم ًأشخاص غير محددين سلفا، بغض النظر عن عدد ا�سھم المطروحة

إذا اقتصر ا"كتتاب في رأسمال الشركة على ويترتب على ذلك أنه 

ًالمؤسسين فحسب، أو عليھم وعلى أشخاص آخرين محددين سلفا، فيكون 

  ً.ا"كتتاب مغلقا

يشترط لصحة ا"كتتاب في أسھم شركة  : شروط صحة ا?كتتاب- ١٨٩

  : عدة شروط أفصحت عنھا مواد قانون الشركات و"ئحته التنفيذية كما يليالمساھمة

يجب أن يكون ا"كتتاب في رأس المال  ً:ين أن يكون ا?كتتاب كامH يتع–أ

ًالمصدر كامC، أي أن تغطي جميع أسھم الشركة التي تمثل رأس المال 

 حيث تقضي بأنه يشترط ؛ شركات٣٢/٢المصدر، وھو ما أفصحت عنه المادة 

تتاب ًأن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل، ومن ثم يترتب على ا"ك
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  .)٣٩(الجزئي لرأسمال الشركة بطCن ا"كتتاب

وقد قصد المشرع من ھذا الشرط حماية الدائنين، حيث إن رأس المال ھو 

ًالضمان الوحيد لھم، ومن ثم يتعين أن يكون ھذا الضمان مطابقا لما ورد في 

، كما أن نجاح مشروع الشركة يتوقف على )٤٠(نظام الشركة وفي نشرة ا"كتتاب

 المال الكافي لنھوضھا والكفيل لنجاحھا، فقد يفشل إذا لم يحصل ا"كتتاب توافر

  .في كل رأس المال المصدر

ويلزم أن يتم ا"كتتاب خCل الفترة المحددة وھي فترة " تقل عن عشرة 

أيام و" تتجاوز شھرين تبدأ من تاريخ فتح باب ا"كتتاب، ويجوز لھيئة سوق 

  .)٤١(يد على شھرين آخرين " تزىخرآالمال مدھا لفترة 

وبحسب ا�صل أنه إذا لم يتم ا"كتتاب في كافة أسھم الشركة خCل المدد 

المذكورة، فإن مفاد ذلك فشل مشروع الشركة، وينفض ما تم من إجراءات، 

غير أن المشرع راعى خطورة ا]ثار التي تترتب على ذلك، ونص في المادة 

ة ا"كتتاب في المدد المحددة له،  شركات على أنه في حال عدم تغطي٣٦/٣

يجوز للبنوك وشركات توظيف ا�موال التي تعمل في مجال ا�وراق المالية 

تغطية جزء من ا"كتتاب، ولھا أن تعيد طرح ما اكتتب به للجمھور دون 

 ٤٦ ،٤٥ ،٣٧ الواردة بالمواد ھاوقيود ا"لتزام بإجراءات تداول ا�سھم

ادي فشل مشروع الشركة، أما إذا لم تفلح ھذه ، وذلك كمحاولة لتف)٤٢(شركات

المحاولة، ولم يغط رأس المال بالكامل، فمؤدى ذلك فشل مشروع الشركة، مع 

ًما يترتب على ذلك من آثار، لعل من أھمھا عدم المضي قدما في استكمال 

  .إجراءات التأسيس، والتزام البنك الذي تلقى مبالغ ا"كتتاب بردھا كاملة

ا"كتتاب عدد ا�سھم التي تم طرحھا، وفي ھذه الحالة يتعين وقد يتجاوز 

توزيع ا�سھم بين المكتتبين بالكيفية التي يحددھا نظام الشركة، وإذا أغفل ا�خير 

ھذا التحديد، فيتم تخصيص عدد من ا�سھم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد 

 في شركة كما حدث. )٤٣(ا�سھم المطروحة إلى عدد ا�سھم المكتتب فيھا

ا"تصا"ت، بحيث " يترتب على ذلك إقصاء أي مكتتب في الشركة مھما كان قدر 

  .)٤٤(ا�سھم التي اكتتب فيھا، مع مراعاة جبر الكسور لمصلحة صغار المكتتبين
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ًيلزم كذلك أن يكون ا"كتتاب باتا نھائي ً: يجب أن يكون ا?كتتاب باتا–ب ا ً

، إذ )٤٥(قف أو فاسخ أو مضاف إلى أجل" رجعة فيه، غير معلق على شرط وا

  .من شأن ذلك الحيلولة دون اكتمال ا"كتتاب في رأس المال

ويترتب على ذلك أنه " يصح تعليق أحد المكتتبين اكتتابه على شرط 

تعيينه كعضو مجلس إدارة في الشركة، أو حصوله على نسبة من ا�رباح، فكل 

ر كأن لم يكن، ويبطل الشرط مع شرط يضعه المكتتب في طلب ا"كتتاب يعتب

ًئما وصحيحبقاء ا"كتتاب قا   .اً

ومؤداه أن يقصد المكتتب ا"لتزام  ً: يتعين أن يكون ا?كتتاب جديا–ج

وذلك لحماية . )٤٦(با"نضمام إلى الشركة وتحمل ا�عباء الناجمة عن ذلك

ويترتب . ًجمھور المكتتبين، بما يفيد أ" يكون ا"كتتاب صوريا أو غير حقيقي

على ذلك أنه " يجوز أن يتم ا"كتتاب من جانب أشخاص مسخرين من 

  .المؤسسين بقصد الخداع واBيھام بتمام ا"كتتاب في جميع رأس المال

ويجوز إثبات صورية ا"كتتاب بكافة طرق اBثبات، وھي بمثابة مسألة من 

  .مسائل الواقع التي يستقل بھا قاضي الموضوع

 من ٨/١تنص المادة  :ا?كتتاب من ثHثة مكتتبين ينبغي أن يصدر –د

قانون الشركات على أنه يتعين أ" يقل عدد المؤسسين في شركة المساھمة عن 

، بحيث إذا نقص  ھاواستمرار ثCثة، وھذا الشرط بمثابة شرط وجود للشركة

عدد المؤسسين عن ثCثة، استتبع ذلك انقضاء الشركة، ما لم تبادر خCل المدة 

  .)٤٧(حددة وھي ستة أشھر على ا�كثر باستكمال ھذا النصابالم

 من ٪١٠يتعين على المكتتب أن يؤدي :  أداء النسبة المحددة لHكتتاب–ھـ 

اد إلى دًالقيمة ا"سمية لcسھم النقدية، أي المدفوعة نقدا، والتي اكتتب فيھا، تز

، إ" أنه يلزم  خCل فترة " تتجاوز ثCثة أشھر من تاريخ تأسيس الشركة٪٢٥

  .سداد باقي القيمة خCل مدة " تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة

أما ا�سھم العينية، وھي التي تمثل الحصص العينية المقدمة، فيتعين أداء 

  .)٤٨(قيمتھا بالكامل عند ا"كتتاب، مراعاة من المشرع لطبيعة ھذه الحصص
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  الفصل ا�ولملخص 

مالھا إلى أسھم متساوية ة ھي شركات أموال يقسم رأسھمشركات المسا

  . القيمة وقابلة للتداول ويسأل فيھا المساھم عن ديون الشركة في حدود مساھمته

  :ومن ھذا التعريف تتضح الخصائص المميزة لھذه الشركات وھي

  .تنھض على ا"عتبار المالي، من شركات ا�موالالمساھمة شركة  -١

  . محدودة بقدر قيمة ا�سھم التي اكتتب فيھا مسئولية المساھم-٢

  . يشتق من الغرض من إنشائھااً تجارياًيكون اسم : اسم الشركة-٣

يجوز المساس به أثناء ، و"  رأسمالھا ينقسم إلى أسھم متساوية القيمة-٤

  .حياة الشركة

. وقد تطرح أسھم ھذه الشركة في اكتتاب عام أو في اكتتاب مغلق

 ھو الذي توجه فيه الدعوة لCكتتاب إلى أشخاص غير محددين وا"كتتاب العام

ًسلفا أما ا"كتتاب المغلق فھو الذي يقتصر على المؤسسين وعلى أشخاص 

  ً.محددين سلفا
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  الفصل ا�ولأسئلة على 

  .كر خصائصھاذ  عرف شركة المساھمة وا:١س 

  .اب المغلق  حدد المقصود با"كتتاب العام وا"كتت:٢س 
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  مرجع سابق، : سمير الشرقاوي. ؛ د١٧٢مرجع سابق، ص :  طهمصطفى.  د)١٩(

مرجع سابق، : أميرة صدقي. ؛ د٢٨٦ مرجع سابق، ص :علي قاسم. ؛ د١٢٦ص 

  .٢١٢ص 

  .٢١٢مرجع سابق، ص : أميرة صدقي. ؛ د١٢٦مرجع سابق، ص : سمير الشرقاوي. د) ٢٠(

من قانون التجارة السوري فقضت بأنه " يجوز أن يكون اسم الشركة ) ٩٠(أما المادة ) ٢١(

قتصاد الوطني أن تقبل أن ًمستمدا من اسم شخص طبيعي، إ" أنه يجوز لوزارة ا"

يدخل في اسم الشركة اسم شخص طبيعي إذا كانت له شھرة تجارية واسعة أو كانت 

ذات الحكم . ًغاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم ھذا الشخص

راجع .  من قانون الشركات اBماراتي٦٥ب شركات أردني، والمادة /٩٠قررته المادة 

إبراھيم . أحمد زيادات و د. ؛ د٢٤٤مرجع سابق، ص : فايز نعيم. لك دوللمزيد من ذ

  .٢٣٨مرجع سابق، ص : العموش

وقد حدد المشرع السوري ھذا القدر بأنه " يجوز أن يقل السعر ا"سمي للسھم عن ) ٢٢(

 تجارة تونسي فقد حددت الحد ٤٩ ليرة، أما المادة ٥٠٠عشر ليرات و" أن يزيد على 

  . السھم بخمسة دنانير دون وضع حد أقصىا�دنى لقيمة

  .١٤٥مرجع سابق، ص : سمير الشرقاوي. د) ٢٣(

(24) Prof. Ali Kassem, cit., p. 44. 

  .٢٤٤مرجع سابق، ص : أميرة صدقي. ؛ د١٤٥مرجع سابق، ص : سمير الشرقاوي. د  )٢٥(

  .١٨٥، ص مرجع سابق: مصطفي طه. ؛ د٢٤٥ – ٢٤٤مرجع سابق، ص : أميرة صدقي. د  )٢٦(

ركات المغلقة فيتعين  الشاوذلك بالنسبة للشركات التي تطرح أسھمھا لCكتتاب العام، أم) ٢٧(

  .ن ألف جنيهأ" يقل رأسمالھا عن مائتين وخمسي

؛ ٢٤٥مرجع سابق، ص : أميرة صدقي. ؛ د١٨٦مرجع سابق، ص :  طهمصطفى. د) ٢٨(

  .٢٢٣مرجع سابق، ص : محمد الجوھري. د

 تجارة سوري ھذا الحد بخمسين ألف ليرة، أما قانون الشركات ٩٢دة وقد حددت الما



٢٢٢  الشركات التجارية

ا�ردني فقد حدد ھذا الحد بخمسمائة ألف دينار، وعشرة مCيين درھم في قانون 

  . منه٦٧الشركات ا"تحادي اBماراتي في المادة 

  مرجع سابق، :  طهمصطفى. ؛ د١٤٦مرجع سابق، ص : قاويسمير الشر. راجع د )٢٩(

  .٣٤٠مرجع سابق، ص : علي قاسم. ؛ د٢٤٧مرجع سابق، ص : أميرة صدقي. د؛ ١٨٥ص 

  ؛ ٣٤٠مرجع سابق، ص : علي قاسم. ؛ د١٨٥مرجع سابق، ص :  طهمصطفى. د )٣٠(

  . ٢٤٤مرجع سابق، ص : أميرة صدقي. د

ًلتوضيح ا�مر جيدا وللتفرقة بين أنواع رأس المال الثCثة، نفترض أن شركة مساھمة  )٣١(

مالھا المرخص به ھو عشرة صت في نظامھا ا�ساسي على أن رأسوالصلب نللحديد 

مليون جنيه طرحت منه لCكتتاب العام خمسمائة ألف سھم قيمة كل سھم خمسة جنيھات، 

فيكون رأس المال المصدر ھو مليوني ونصف جنيه، وطلب عند ا"كتتاب سداد مبلغ 

  .وع مليون ونصف جنيهثCثة جنيھات عن كل سھم، فيكون رأس المال المدف

(32) Cozian, Viandier et Deboissy, op. cit., p. 268. 

مصطفي . ؛ د١٤٦مرجع سابق، ص : سمير الشرقاوي. راجع في معنى ا"كتتاب د )٣٣(

: علي قاسم. ؛ د٢٣٩مرجع سابق، ص : فايز نعيم. ؛ د١٩١مرجع سابق، ص : طه

  .٣١٤مرجع سابق، ص 

مرجع : حسين الماحي. ؛ د٢٥٤مرجع سابق، ص :  صدقيأميرة. من ھذا الرأي د )٣٤(

  .٣٥٠سابق، ص 

  .١٤٧مرجع سابق، ص : سمير الشرقاوي. د )٣٥(

        ؛ ٣١٩مرجع سابق، ص : علي قاسم. ؛ د١٩٢مرجع سابق، ص :  طهمصطفى. د )٣٦(

  .٢٤٠مرجع سابق، ص : فايز نعيم. د

    مرجع سابق،:  طهمصطفى. ؛ د١٤٨مرجع سابق، ص : سمير الشرقاوي. راجع د )٣٧(

     مرجع سابق،: أميرة صدقي. ؛ د٣١٦مرجع سابق، ص : علي قاسم. ؛ د١٩١ص 

  .٢٤٩ص 

  .٣١٦مرجع سابق، ص : علي قاسم. د )٣٨(

  .٣٥٠مرجع سابق، ص : حسين الماحي. د )٣٩(

  .١٩٩مرجع سابق، ص :  طهمصطفى. د) ٤٠(

  .٣٢٦مرجع سابق، ص : ي قاسمعل. ؛ د١٥١مرجع سابق، ص : سمير الشرقاوي. د )٤١(

  .٢٥٣ -  ٢٥٢مرجع سابق، ص : أميرة صدقي. ؛ د١٥٠مرجع سابق، ص : سمير الشرقاوي. د )٤٢(



٢٢٣  الشركات التجارية

     مرجع سابق،: أميرة صدقي. ؛ د١٥١مرجع سابق، ص : سمير الشرقاوي. راجع د )٤٣(

  .٢٥٦مرجع سابق، ص : محمد الجوھري. ؛ د٢٥٣ص 

  . من قانون الشركات٣٨مادة  )٤٤(

  مرجع سابق، :  طهمصطفى. ؛ د١٥١مرجع سابق، ص : قاويسمير الشر. د )٤٥(

  مرجع سابق، : أميرة صدقي. ؛ د٣٢٧مرجع سابق، ص : علي قاسم. ؛ د١٩٩ص 

مرجع سابق، : حسين الماحي. ؛ د٢٥٤مرجع سابق، ص : فايز نعيم. ؛ د٢٥٣ص 

  .٣٥١ص 

  .٢٥٧ مرجع سابق، ص :محمد الجوھري. ؛ د٢٤٦مرجع سابق، ص : فايز نعيم. د) ٤٦(

  .٢٠٠مرجع سابق، ص :  طهمصطفى. د )٤٧(

 من قانون ١٣١وھو ما أخذت به التشريعات المقارنة، ومنھا ما نصت عليه المادة  )٤٨(

" تعطي ا�سھم العينية إ" عند تمام تسليم المقدمات التي «التجارة السوري بقولھا 

 من القانون ا"تحادي اBماراتي ٨٧المادة ًأيضا » تقابلھا وتعتبر قيمتھا مدفوعة بكاملھا

  .  تجارة تونسي٥٧للشركات، والمادة 

  



٢٢٥  الشركات التجارية

  الفصل الثاني

  الصكوك التي تصدرھا شركة المساھمة

  :ا�ھداف

  :ًدارس قادرا على أنال يكون ينبغى أن ؛بعد دراسة ھذا الفصل

  .يستعرض بدقة أنواع ا�سھم -١

  .يستعرض بدقة أنواع السندات -٢

  .يعرف بدقة الفارق بين السھم والسند -٣

  :العناصر

  : أنواع ا�سھم-١

  .ة أسھم نقدية وعيني-

  . وأسھم عاديةة أسھم ممتاز-

  .سمية أسھم لحاملھا وأسھم ا-

  . أنواع السندات- ٢

  . الفارق بين السھم والسند- ٣

 ،تصدر عن شركة المساھمة ث+ثة أنواع من الصكوك :أنواع الصكوك - ١٩٠

  .وھي ا�سھم والسندات وحصص التأسيس، وھي ما تسمى با�وراق المالية

. ص التي يقدمھا المساھمون في رأسمال الشركةوا�سھم تمثل قيمة الحص

. أما السندات فھي مقابل القروض التي تعقدھا الشركة مع الغير عند ا6ستدانة

ًوأخيرا حصص التأسيس وھي ما تمثل حقا في أ باح الشركة دون أن يقابلھا رً

  .)١(تقديم حصة في رأس المال، كمقابل ما قدموه من خدمات أثناء تأسيس الشركة



٢٢٦  الشركات التجارية

  مبحث ا�ولال

  ا�سھم

  المطلب ا�ول

  تعريف ا�سھم وخصائصھا

السھم ھو صك يمثل حصة المساھم في رأسمال  :تعريف السھم - ً أو9 - ١٩١

  .)٢(شركة المساھمة، يخول صاحبه بعض الحقوق، متساوي القيمة وقابل للتداول

بت وفي الواقع إن كلمة سھم كما تفيد حق المساھم في الشركة، تعني الصك المث

  .لھذا الحق، ويقابل السھم في شركة المساھمة الحصة في شركات ا�شخاص

وتستخرج شھادات ا�سھم من دفتر ذي قسائم وتعطى مسلسلة ويوقع عليھا 

كما . عضوان من أعضاء مجلس اHدارة يعينھم المجلس وتختم بخاتم الشركة

كة التي  باسم الشراًيتعين أن تتضمن شھادة السھم على وجه الخصوص بيان

أصدرته وعنوان مركزھا الرئيسي وغرضھا ومدتھا وتاريخ ورقم ومحل قيدھا 

بالسجل التجاري وقيمة رأس المال بنوعيه المرخص به والمصدر، وعدد ا�سھم 

  .)٣(وأنواعھا، كما يذكر بالسھم نوعه وقيمته ا6سمية وما دفع منه واسم مالكه

ة تميزه عن حصة للسھم خصائص عد : خصائص السھمً-ثانيا - ١٩٢

  :الشريك في شركات ا�شخاص وھي

 من قانون الشركات على ٢، ٣١/١تنص المادة  :  تساوي قيمة ا�سھم-أ

مال الشركة إلى أسھم متساوية القيمة، ويحدد نظام الشركة رأسأن يقسم 

القيمة ا6سمية للسھم بحيث 6 تقل عن خمسة جنيھات و6 تزيد على 

ًحد ا�دنى لقيمة السھم ليصبح جنيھا واحدا ثم ، وقد عدل ال)٤(ألف جنيه ً

  .خفض إلى عشرة قروش

مال الشركة، رأسمؤدى ذلك أن جميع أسھم الشركة متساوية القيمة في 

ًحابھا حقوقا متساوية، بما يترتب عليه أنه 6 يجوز للشركة صومن ثم فإنھا تخول أ



٢٢٧  الشركات التجارية

 ا�سھم، أنھا تسھل والحكمة من وجوب تساوي قيمة. ًأن تصدر أسھما بقيم مختلفة

عملية توزيع ا�رباح على المساھمين، وتساعد على تنظيم سعر ا�سھم في 

  .، كما تفضي إلى معرفة ا�غلبية في الجمعية العمومية للشركة)٥(البورصة

ويترتب على تساوي قيمة ا�سھم، المساواة في الحقوق التي تخولھا 

الجمعية العمومية، كما يتساوى لحاملھا، كالمساواة في ا�رباح والتصويت في 

  .جميع حاملي ا�سھم من ذوي الفئة الواحدة في ا6لتزامات التي يرتبھا عليھم

جدير بالذكر أن وجوب تساوي قيمة ا�سھم 6 ينطبق إ6 على أسھم 

اHصدار الواحد، ومن ثم ليس ثمة ما يمنع عند قيام الشركة بعملية إصدار ثان 

ن تصدرھا بقيمة مختلفة، كما لو صدر السھم بقيمة لVسھم في فترة 6حقة، أ

  . جنيھاتةخمسة جنيھات، ثم في عملية إصدار ثان بقيمة عشر

غير أن مبدأ تساوي قيمة ا�سھم 6 يعد من النظام العام، وبالتالي ليس ھناك ما 

ا المبدأ، وإصدار أسھم ممتازة ذيحول دون أن ينص نظام الشركة على مخالفة ھ

  .)٦(ة مزايا أكثر من تلك التي تعطيھا ا�سھم العاديوً حقوقا أتعطي صاحبھا

ًو6 يجوز للشركة أن تصدر أسھما بأقل من قيمتھا ا6سمية أو إصدارھا 

بقيمة أعلى إ6 في ا�حوال وبالشروط التي تحددھا ال+ئحة التنفيذية، وفي جميع 

سمية للسھم عن ا�حوال تضاف ھذه الزيادة إلى ا6حتياطي وتختلف القيمة ا6

  .)٧(القيمة السوقية له وعن قيمته الفعلية

فالقيمة ا6سمية للسھم ھي التي يصدر بھا السھم والمبينة بالصك، ويحتسب 

على أساسھا رأس المال، أما القيمة السوقية، فھي قيمته التي تتحدد على ضوء 

ور بين أسعار السھم في سوق ا�وراق المالية، وھي بالطبع عرضة للتقلب، وتد

ًا6رتفاع وا6نخفاض تبعا لمركز الشركة ومقتضيات العرض والطلب وبعض 

ومن ثم قد تكون قيمة السھم السوقية أعلى من قيمته . ا6عتبارات ا6قتصادية

أما . ا6سمية، وھو ما يدل على س+مة المركز المالي للشركة، والعكس صحيح

يمثلھا السھم في صافي أصول القيمة الفعلية للسھم فھي قيمته المالية التي 



٢٢٨  الشركات التجارية

الشركة بعد خصم ديونھا إن وجد، و6 تتحدد ھذه القيمة إ6 عند تصفية الشركة، 

ومن ثم قد تكون قيمة السھم الفعلية أعلى من قيمته ا6سمية حال تحقيق الشركة 

ًأرباحا كونت منھا أموا6 احتياطية، وقد تكون قيمة السھم أدنى من قيمته  ً

  .ة ما إذا منيت الشركة بخسارةا6سمية في حال

من أھم ما يميز السھم عن الحصة في شركات  : قابلية السھم للتداول-ب

ا�شخاص ھو قابليته للتداول، حيث يجوز لكل مساھم أن ينقل ملكية 

جميع أسھمه أو جزء منھا عن طريق التداول للغير أو �حد المساھمين 

  .)٨(في الشركة

تباع حوالة الحق المدنية، ا إلى جارية دون حاجةوتتداول ا�سھم بالطرق الت

ًفيكون التنازل عن السھم بطريق القيد في سجل الشركة إذا كان سھما اسميا، أو  ً

  .بطريق التسليم إن كان لحامله

وفي الواقع، إن قابلية السھم للتنازل عنه تتفق وطابع شركات المساھمة، إذ 

، دون أن يصيب الشركة أو دائنيھا يكون باستطاعة المساھم التنازل عن أسھمه

  .أي ضرر

بيد أن قابلية ا�سھم للتداول ليست مطلقة، بل يرد عليھا بعض القيود، منھا 

أنه 6 يجوز تداول ا�سھم المملوكة للمؤسسين أو ا�سھم العينية التي تعطى 

مقابل الحصص العينية قبل نشر الميزانية وحساب ا�رباح والخسائر عن سنتين 

ًتين كاملتين 6 تقل كل منھما عن اثنى عشر شھرا، وتحسب ھذه المدة من مالي

ًأيضا 6 يصح تداول أسھم الضمان التي يقدمھا عضو . )٩(تاريخ تأسيس الشركة

مجلس اHدارة لضمان إدارته حتى يتم التصديق على ميزانية آخر سنة مالية 

  .)١٠(فيھا بأعماله

 الشركة على بعض القيود والتي كما ليس ثمة ما يمنع من أن ينص نظام

تحد من تداول السھم، إ6 أنه في جميع ا�حوال 6 يصح أن تصل ھذه القيود إلى 

  .ًحد منع تداول السھم كليا، وإ6 فقد صفته كسھم قابل للتداول



٢٢٩  الشركات التجارية

  ، ومن ثم )١١(السھم غير قابل للتجزئة : عدم قابلية السھم للتجزئة- جـ 

، بحيث إذا آلت )١٢( الواحد أمام الشركة6 يجوز أن يتعدد مالكو السھم

ملكية السھم إلى أكثر من شخص بالميراث أو بالوصية أو بأي طريق 

آخر، ف+ يصح تجزئة السھم بينھم، وعليھم إنابة شخص عنھم يتولى 

مباشرة الحقوق المتعلقة بالسھم، وھذا من شأنه أن يسھل مباشرة 

  .صويت في الجمعية العموميةسيما حق الت الحقوق المتعلقة بالسھم، و6

 من قانون التجارة السوري أن يشترك في السھم ٩٧/٣وقد أجازت المادة 

شخصان أو أكثر، على أن يمثلھم تجاه الشركة شخص واحد، وكذلك الحال إذا 

  .كان ا6شتراك في عدة أسھم

على خ+ف الشريك المتضامن في  : تحديد مسئولية مالك السھم بقيمته- د 

تضامن والتوصية البسيطة والتوصية با�سھم، والذي يسأل شركات ال

مسئولية تضامنية وغير محدودة بقدر حصته، 6 يسأل المساھم عن 

ديون الشركة إ6 في حدود ما اكتتب فيه من أسھم، بحيث 6 يجوز 

  .الرجوع عليه بأي مبلغ زايد عن قيمة أسھمه مھما بلغت ديون الشركة

  المطلب الثاني

  ھمأنواع ا�س

 إلى عدة تقسيمات بحسب ا�ساس الذي يتخذ : أنواع ا�سھمتقسيمات - ١٩٣

لتقسيمھا والزاوية التي ينظر منھا إلى السھم، فتنقسم ا�سھم من حيث طبيعة 

 بالسھم إلى أسھم ةالسھم إلى أسھم نقدية وأسھم عينية، ومن جھة الحقوق المرتبط

سھم إلى أسھم رأسمال وأسھم عادية وأسھم ممتازة، ومن حيث استرداد قيمة ال

  . حيث الشكل إلى أسھم اسمية وأسھم لحاملھا وأسھم لVمرنًتمتع، وأخيرا م

تنقسم ا�سھم من حيث  :ا�سھم النقدية وا�سھم العينية ً-أو9 - ١٩٤

  :مال شركة المساھمة إلى أسھم نقدية وأسھم عينيةطبيعة حصة المساھم في رأس

ً يكتتب فيھا المساھم ويدفع قيمتھا نقدا عند وھي التي :ا�سھم النقدية -أ



٢٣٠  الشركات التجارية

 من قيمتھا ا6سمية على ا�قل عند ٪١٠ا6كتتاب، ويتعين الوفاء بنسبة 

 خ+ل مدة 6 تجاوز ث+ثة أشھر من تاريخ ٪٢٥ا6كتتاب، تزاد إلى 

تأسيس الشركة، على أن تسدد القيمة ا6سمية بالكامل لVسھم خ+ل مدة 

  .)١٣( من تاريخ تأسيس الشركة6 تزيد على خمس سنوات

وقد حددت ال+ئحة التنفيذية لقانون الشركات القواعد الخاصة بتداول السھم 

قبل أداء قيمتھا بالكامل بين المؤسسين أو مع الغير، والتزامات كل من البائع 

  .)١٤(والمشتري، وحقوق ا�سھم في ا�رباح الخسائر

ل حصة عينية في رأسمال وھي ا�سھم التي تمث :ا�سھم العينية -ب

ًن يقدم عقارا أو منقو6 في رأسالشركة، كم مال الشركة، ويحصل على ً

  .بعض ا�سھم مقابل ھذه الحصة

وكما سبق وأشرنا أن ھذه الحصص العينية تخضع لتقويم نقدي، لكي 

  .يتسنى لمقدمھا أن يحصل على أسھم بقيمة ھذه الحصص

  : ومنھاوتختص ھذه ا�سھم ببعض القواعد الخاصة

 6 يجوز تداول ا�سھم العينية قبل نشر الميزانية وحساب ا�رباح -١

والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين 6 تقل كل منھما عن اثنى عشر 

وقد ابتغى المشرع من ھذا الحكم . )١٥(ًشھرا من تاريخ تأسيس الشركة

، بإعطاء فرصة كافية ھاوتقويم ضمان س+مة تقدير الحصص العينية

ًللمؤسسين للتأكد من ذلك، إذ قد يكون مبالغا في ھذا التقويم وبمجرد 

  . إلى الغيرا من السھم ببيعهًتأسيس الشركة يتخلص المساھم مقدم

 يتعين الوفاء بقيمة الحصة العينية كاملة عند التأسيس، ف+ يتم ا6كتتاب فيھا - ٢

 يجوز تسليم ا�سھم نه 6أويترتب على ذلك . )١٦(فاء بھا كاملةوإ6 إذا تم ال

  .التي تمثل الحصة العينية إ6 بعد نقل ملكية ھذه الحصة إلى الشركة

تنقسم ا�سھم من حيث  :ا�سھم العادية وا�سھم الممتازة ً- ثانيا- ١٩٥

  .الحقوق المرتبطة بالسھم إلى أسھم عادية وأسھم ممتازة



٢٣١  الشركات التجارية

، )١٧(ية للمساھمينًكقاعدة عامة إن ا�سھم ترتب حقوقا متساو :ا�سھم العادية

سيما حقه في الحصول  بحيث يكون لكل مساھم جميع الحقوق المتعلقة بالسھم و6

على نصيبه في ا�رباح وموجودات الشركة عند تصفيتھا، وحضور جلسات 

  .الجمعية العمومية، والتصويت على قراراتھا

 من بيد أن ھذا المبدأ 6 يعد من النظام العام، ومن ثم ليس ثمة ما يمنع

  .مخالفته وإصدار أسھم ممتازة

ولما كان مبدأ المساواة في الحقوق التي تخولھا ا�سھم  :ا�سھم الممتازة

�صحابھا ليس من النظام العام، فإنه يجوز النص في نظام الشركة منذ تأسيسھا 

وھذا ليس من . على إنشاء أسھم ممتازة تفوق ما تمنحه من حقوق ا�سھم العادية

ن مبدأ المساواة إنما يكون بين إل بالمساواة بين المساھمين، إذ شأنه اHخ+

، وذلك �سباب عدة )١٨(المساھمين من ذات الفئة ممن اشتروا في وقت واحد

منھا لتشجيع المكتتبين على ا6كتتاب في ا�سھم النقدية، فتمنحھم الشركة أفضلية 

امى أفضلية معينة على معينة على حملة ا�سھم العينية، أو منح المساھمين القد

المساھمين الجدد عند إصدار أسھم جديدة حال زيادة رأسمال الشركة، أو العكس 

منح المساھمين الجدد أولوية على المساھمين القدامى لتشجيعھم على ا6كتتاب 

ليه إ ولكن من ناحية أخرى 6 يخفي مدى ما تفضي .)١٩(عند زيادة رأس المال

ة، حيث قد تؤدي إلى سيطرة مجموعة من حاملي ھذه ا�سھم الممتازة في الشرك

ا�سھم على إدارة الشركة، والت+عب بمصير صرح اقتصادي كبير، لذا حرمت 

  .)٢٠(ًبعض التشريعات على الشركة أن تصدر أسھما ممتازة من أي نوع كان

ي بالذكر أن تقرير بعض ا6متيازات �نواع معينة من ا�سھم يقتصر روح

  .سمية دون ا�سھم لحاملھاعلى ا�سھم ا6

ًوتخول ھذه ا�سھم أصحابھا حقوقا تزيد عما تمنحه ا�سھم العادية، 

كحصولھم على نسبة أعلى من ا�رباح، أو أن يكون لھم أولوية عند انقضاء 

الشركة وتقسيم موجوداتھا على المساھمين، أو أن تمتاز ا�سھم عند التصويت 
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  .)٢١(في الجمعية العمومية

  : ا�سھم الممتازة إلى نوعين)٢٢(سم بعض الفقهوقد ق

وھي ا�سھم التي تعطي صاحبھا أولوية في الحصول  : أسھم ا�ولوية- ١

ً مث+ ٪٥على ا�رباح، كما لو كانت تختص بحصة في ا�رباح معينة 

من قيمتھا ا6سمية، وما يتبقى يوزع على ا�سھم بالتساوي، أو تخول 

 أولوية في استيفاء قيمة أسھمه من ا�سھم الممتازة من يحوزھا

ًموجودات الشركة عند التصفية، وقد تمنح ا�مرين معا، أولوية في 

و6 يوجد في القانون ما يحول دون . ا�رباح وفي قسمة الموجودات

إمكانية توزيع الربح بين المساھمين أو موجودات الشركة بنسب 

  . ا�سدًدام لم تتضمن الشركة شرطا من شروط متفاوتة، ما

ويتعين Hصدار أسھم ا�ولوية أن ينص المساھمون في نظام الشركة على 

ذلك، حتى يكون الجميع على بينة من ا�مر، ومن ثم إذا لم يتضمن نظام 

الشركة أي نص بشأن ھذه ا�سھم، فليس للشركة أن تصدر ھذا النوع من 

  .)٢٣(ا�سھم إ6 بقرار من الجمعية العمومية غير العادية

قد تتمثل أفضلية بعض ا�سھم في أن تكون  : ا�سھم متعددة ا�صوات- ٢

متعددة ا�صوات، وھي التي تعطي حاملھا أكثر من صوت واحد في 

، كما لو تقررت ھذه ا�سھم لبعض من حاملي ا�سھم ة العامةالجمعي

الوطنيين حتى تكون لھم ا�غلبية في التصويت في الجمعية العامة تجاه 

  .ا�جانب

تنقسم  : ا�سھم ا9سمية وا�سھم لحاملھا وا�سھم اJذنية- ً ثالثا- ١٩٦

  :ا�سھم من حيث شكل السھم إلى ث+ثة أنواع

  .)٢٤(وھي ا�سھم التي تصدر ويدون فيھا اسم صاحبھا :ا�سھم ا9سمية -أ

وا�صل أن القواعد العامة والتي تقضي بانتقال السندات ا6سمية عن 

ني، أي بقبول المدين أو إع+نه، إ6 أن المشرع رأى أن طريق حوالة الحق المد
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ذلك 6 يت+ءم مع سرعة حركة ا�سھم وتداولھا، ولذا أقر بأن انتقال ھذا النوع 

من ا�سھم يكون عن طريق القيد في دفاتر الشركة وبالتأشير على ذات الصك 

  .بما يفيد ذلك

م الشكل ا6سمي، ًووفقا لقانون الشركات المصري يتعين أن تتخذ ا�سھ

  .وذلك Hحكام الرقابة على شركات المساھمة والتأكد من صفة مالكي ا�سھم

شركات إماراتي، وكان يھدف المشرع ) ١٦١(وقد أقرت ذات الحكم المادة 

من ذلك إلى فرض رقابة حكومية على انتقال ا�سھم إلى غير المساھمين 

ى نسبة ملكية المواطنين المكتتبين فيھا، وذلك لضمان استمرار الحفاظ عل

  .)٢٥(ي رأس المالفاHماراتيين 

وھي ا�سھم التي تصدر دون أن تحمل اسم صاحبھا،  :ا�سھم لحاملھا -ب

وإنما يذكر فيه أن السھم لحامله، ومن ثم تنتقل من شخص إلى آخر 

ھم في حكم المنقول، س، وذلك على اعتبار أن ال)٢٦(بالمناولة اليدوية

  .)٢٧(ة الحيازة في المنقول سند الملكيةوتسري عليه قاعد

بيد أن حامل السھم لحامله قد يتعرض لبعض المخاطر كضياعه أو سرقته، 

ويمكن لمن يعثر عليه أن يتصرف فيه بالبيع إلى الغير حسن النية، والذي 

. يستطيع أن يحتج في سبيل ا6حتفاظ به، بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية

ًالمناولة اليدوية يكون بعيدا عن إدارة   ا�سھم لحاملھا عن طريقكما أن تداول

الشركة، وقد يفضي إلى تداول ا�سھم في يد أشخاص من ا�جانب، مما يخل 

مال الشركة، لتشريعات لملكية الوطنيين في رأسبالنسبة التي قد تحددھا بعض ا

  .)٢٨(لذا تحظر بعض التشريعات إصدار أسھم لحامله

ون الشركات المصري ھذا النوع من ا�سھم إ6 في حدود ولم يقر قان

 من قانون سوق رأس المال أن تصدر أسھم ١/٣معينة، حيث أجاز في المادة 

  لحاملھا، كما يجوز أن ينص نظام الشركة على إصدار أسھم لحاملھا بما 

 من إجمالي عدد أسھم الشركة منسوبة إلى جميع اHصدارات، ٪6٢٥ يجاوز 
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ًأيضا إن كان يجوز لحامل ھذه ا�سھم . ًتم الوفاء بكامل قيمتھا نقداويجب أن ي

حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساھمين، إ6 أنه 6 يكون له حق 

  .التصويت في الجمعية العامة

ًوھي ا�سھم التي يذكر فيھا اسم صاحبھا مسبوقا بعبارة  :ا�سھم اJذنية - ج

 التظھير، ولم ينظم المشرع المصري ھذا اHذن أو ا�مر، وتتداول بطريق

  .)٢٩(النوع من ا�سھم أو با�حرى لم يجز لشركات المساھمة إصداره

تنقسم ا�سھم في النھاية  :رأس المال وأسھم التمتع أسھم -ارابع - ١٩٧

  .مال الشركة إلى أسھم رأسمال وأسھم تمتعع+قتھا برأسمن حيث 

  يتكون منھا رأسمال الشركة،  وھي ا�سھم التي :رأس المال أسھم -أ

 من ءو6 تعطي �صحابھا استرداد ما دفعوه من قيمتھا، �نھا جز

رأسمال الشركة، وأن مبدأ ثبات رأس المال يمنع الشركة حال حياتھا 

  .من رد قيمة ا�سھم للمساھمين، �نه بمثابة الضمان الوحيد للدائنين

 ا6سميةم أصحابھا قيمتھا مؤدى ذلك أن أسھم رأس المال ھي التي لم يتسل

  .)٣٠(من الشركة، أي لم تستھلك بعد

تمنح للمساھم الذي استھلكت أسھمه في وھي ا�سھم التي  :التمتعأسھم  - ب

رأس المال أثناء حياة الشركة، وتخوله الحق في حضور جلسات الجمعية 

إ6 أن ھذه ا�سھم 6 تعطي . العامة والحصول على نسبة من أرباح الشركة

ًحاملھا حقا في موجودات الشركة عند تصفيتھا إ6 بعد الوفاء با�سھم التي ل

  .)٣١(لم تستھلك

ًمفاد ذلك أن الشركة إذا حققت أرباحا كافية خ+ل حياتھا، فلھا أن ترد كل 

أو بعض قيمة السھم ا6سمية، وھو ما يسمى باستھ+ك ا�سھم، دون انتظار 

  .حلول أجل الشركة وتصفيتھا

ن من ادامت الشركة قائمة ومستمرة، إذ إن ا�سھم 6 تستھلك موا�صل أ

غير أنه يبدو ضرورة استھ+ك ا�سھم في بعض . حق الشريك البقاء في الشركة
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الحا6ت منھا، إذا كانت موجودات الشركة مما يلحقھا النقصان أو قابلة للزوال، 

 التي يكون أو مما تھلك با6ستعمال بعد فترة معينة من الزمن، كالشركات

موضوع نطاقھا والغرض الذي أنشئت من أجله استغ+ل منجم فحم، أو آبار 

للبترول، أو حصلت الشركة على امتياز حكومي لمدة معينة بعدھا تصير 

لذا تنھض ھذه الشركات . )٣٢(ًملكا للحكومة ھاوموجوداتممتلكات الشركة 

مون عند تصفية باستھ+ك أسھمھا، إذ قد 6 يتبقى شيء حصل عليه المساھ

ًالشركة، وذلك عن طريق أن تدفع جزءا من قيمة ا�سھم كل عام حتى إذا ما تم 

  .الوفاء بھا تكون جميع ا�سھم قد تم استھ+كھا

ًوفي الحقيقة إن استھ+ك ا�سھم 6 يعد أمرا إجباريا على الشركة نھا إذ إ، )٣٣(ً

ھم إ6 عند حلول أجل الشركة ليست مدينة تجاه المساھمين، و6 تلتزم برد قيمة ا�س

  .أو انتھائھا ووجوب تصفيتھا، ومن ثم فاستھ+ك ا�سھم ھو أمر جوازي لھا

، )٣٤(بيد أنه 6 يجوز استھ+ك ا�سھم إ6 إذا كان نظام الشركة يسمح به

لكي يكون المساھمون على علم به، إ6 أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية 

  .نص على استھ+ك ا�سھمتعديل نظام الشركة، بال

ھم بطرق مختلفة، فقد يكون ا6ستھ+ك بطريق القرعة، إذ سوتستھلك ا�

يعين نظام الشركة ا�سھم التي تستھلك بالقرعة، وذلك بتقرير نسبة معينة 

كالربع كل عام، ومن ثم تستھلك ھذه ا�سھم حتى يتم الوفاء بھا كاملة عند 

ًك تدريجيا، وذلك بأن ترد كل عام إلى أو أن يتم ا6ستھ+. انقضاء الشركة

ًالمساھمين جزءا من القيمة ا6سمية لVسھم حتى تستھلك جميعا معا في نھاية  ً ً

  .)٣٥(مدة أجل الشركة

ًوبالتدقيق في حكم كل من الطريقتين، نرى أن الطريقة ا�خيرة أكثر اتفاقا 

ريق القرعة أو ما مع قواعد العدالة والمنطق القانوني، وذلك �ن ا6ستھ+ك بط

يعرف با6ستھ+ك الكلي قد يصيب المساھمين الذين لم تستھلك أسھمھم بأضرار 

بالغة، وذلك حال ما إذا منيت الشركة بخسارة فادحة، ولم يبق من موجودات 

الشركة شيء في حين يحصل أصحاب ا�سھم التي استھلكت أثناء حياة الشركة 
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 الثانية فھي تفضي إلى تحقيق المساواة بين أما الطريقة. على قيمتھا با6ستھ+ك

ًجميع المساھمين، وذلك عن طريق استھ+ك أسھمھم تدريجيا كل عام حتى يتم 

  .الوفاء بھا كاملة

ًوتوافقا مع الغاية من ا6ستھ+ك، 6 يصح استھ+ك السھم من رأس المال، 

اس به، إذ ًاحتراما لمبدأ ثبات رأس المال، وعدم جواز ا6قتطاع منه أو المس

يعد الضمان الوحيد للدائنين، وإنما يكون ا6ستھ+ك من ا�رباح أو ا6حتياطي 

  . )٣٦(القابل للتوزيع

ويترتب على ذلك أنه إذا قامت الشركة باستھ+ك ا�سھم كلھا أو بعضھا من 

ًرأس المال، فإن ذلك يعد اقتطاعا غير مشروع لجزء من رأس المال، ومن ثم يكون 

  . عليھم مقابل ا6ستھ+كتلب المساھمين برد المبالغ التي وزعاة أن يطلدائن الشرك

إذن فإن استھ+ك ا�سھم ھو بمثابة توزيع لنصيب من أرباح الشركة حال 

من الشركة بقدر ما استھلك أو إقصائه حياتھا، 6 يترتب عليه خروج المساھم 

ضور جلسات ًمن أسھمه، وإنما يظل مساھما له كافة حقوق المساھمين من ح

الجمعية العمومية والتصويت في المداولة والحصول على نسبة من ا�رباح، ما 

عدا حقه في موجودات الشركة، إذ سبق له وأن استوفي قيمة أسھمه باستھ+كھا، 

إ6 إذا تم رد قيمة ا�سھم �صحاب ا�سھم العادية، ويتبقى شيء من موجودات 

  .)٣٧(ھمين في ناتج التصفيةالشركة، فله أن يشترك مع باقي المسا

  لثالمطلب الثا

  سھمحقوق حامل ال

   :ًحقوق حامل السھم باعتباره مساھما فى الشركة - ١٩٨

  :ًلحامل السھم باعتباره مساھما في الشركة الحقوق ا`تية

 من حق المساھم أن يحصل على نسبة من ا�رباح التي تقررھا الجمعية -أ

 حرمان المساھم منه بأي شكل من وھو حق أصيل 6 يجوز. )٣٨(العامة

  .ًا�شكال، وإ6 بطلت الشركة لتضمنھا شرطا من شروط ا�سد
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 حق المساھم في اقتسام موجودات الشركة عند انقضائھا، وھو ما -ب 

  .يعرف بفائض التصفية

ة العمومية للشركة، وأن يتقدم  من حق المساھم أن يصوت في الجمعي- ج 

د الجمعية العمومية بث+ثة أيام على ا�قل،  أسئلة مكتوبة قبل انعقابأى

وأن يحضر اجتماعاتھا، وأن يستجوب أعضاء مجلس اHدارة ومراقبي 

. )٣٩(الحسابات، وأن يختار أعضاء مجلس اHدارة ومراقبي الحسابات

 )٤٠(كما يكون من حقه رفع دعوى مسئولية على أعضاء مجلس اHدارة

  .إذا وجد المبرر لھا إلى نحو ذلك

ذه الحقوق ھي حقوق أساسية للمساھم في الشركة، 6 يجوز حرمانه وھ

 شركات ببط+ن كل قرار يصدر من ٦٨/١وتقضي المادة . منھا أو المساس بھا

الجمعية العمومية يكون من شأنه المساس بحقوق المساھم ا�ساسية والتي 

  .يستمدھا بصفته كشريك

 ا�سھم لحاملھا من بيد أن ھذا القول 6 يؤثر في عدم أحقية حاملي

من قانون سوق رأس المال، أو ) ١(التصويت في الجمعية العامة بصريح المادة 

من حرمان أصحاب ا�سھم المتأخرة عن الوفاء من حق التصويت في الجمعية 

العامة بعد مضي شھر من تاريخ إنذارھم بالدفع وحتى تمام السداد، فتستنزل 

   أرباح لتلك ا�سھم، يوقف صرف أىمن نصاب التصويت، كما ھذه ا�سھم 

  .)٤١(و6 يتمتع أصحابھا بحق ا�ولوية في أسھم زيادة رأس المال

وما سبق بيانه يفترض أن حامل السھم ھو صاحبه ومن آلت إليه ملكية 

، حصل على السھم )٤٢( قد يكون حامله ھو مجرد دائن مرتھنهالسھم، غير أن

 السھم أنه على وجه الضمان، وقيد كضمان لدين أو قرض من حامله، وذكر في

حقوق حامل بھذا في سج+ت الشركة، فھل يتمتع حامل السھم كدائن مرتھن 

  ؟ نفسهالسھم المالك

6 مراء حول حق حامل السھم كدائن مرتھن في أن يحصل على نصيب 
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السھم من أرباح الشركة، وإنما الصعوبة قد بدت في مدى تمتع الدائن المرتھن 

السھم الشرعي، و6 سيما حقه في أن يحضر اجتماعات الجمعية بحقوق حامل 

  .العمومية، وأن يصوت فيھا

ً على أنه يعطى للدائن المرتھن، فض+ عن )٤٣(استقرت بعض التشريعات

حقه في قبض ا�رباح، الحق في استعمال الحقوق المتصلة بالسھم، ما لم يتفق 

  .في عقد الرھن على غير ذلك

 تجارة سوري ما يدل على جواز رھن ا�سھم، ١٤٧ وقد ورد في المادة

ووجوب تسليمه إلى الدائن المرتھن، وأنه يتعين أن ينص في عقد الرھن على 

مصير ا�رباح المستحقة مدة الرھن وما يوزع من حقوق المساھم وعلى سائر 

  .الشروط المتعلقة بھذا الرھن

 الجمعية وعلى خ+ف ذلك، يرى بعض الشراح أن حق حضور اجتماعات

  .)٤٤(والتصويت تكون للمدين الراھن دون الدائن المرتھن، وللمنتفع دون مالك الرقبة

  ثانيالمبحث ال

  السندات

قد تحتاج الشركة أثناء حياتھا إلى أموال جديدة، وذلك  :مھيـد ت- ١٩٩

لزيادة طاقتھا اHنتاجية أو بناء خطوط إنتاج جديدة، أو تطرأ ظروف تجعل 

لحاجة إلى ھذه ا�موال، و6 تجد الشركة أمامھا إ6 أحد الشركة في أمس ا

طريقين، إما زيادة رأس المال بإصدار أسھم جديدة بقدر المطلوب في حدود 

رأس المال المرخص به، أو أن تلجأ الشركة إلى ا6قتراض عن طريق طرح 

  .)٤٥(سندات مديونية أو بطريق ا6قتراض من البنوك

وعادة ما تفضل شركات المساھمة ا6قتراض بطريق السندات عن زيادة 

رأس المال، �ن زيادة رأس المال تؤدي إلى زيادة عدد المساھمين، مما يؤدي 

كما قد يحتمل أن تؤدي إلى تغيير في اHدارة، لذا . )٤٦(إلى انخفاض نسبة الربح



٢٣٩  الشركات التجارية

  .ھا فوائد ثابتةتلجأ الشركة إلى طرح سندات ل+كتتاب العام تعطي أصحاب

  المطلب ا�ول

   وخصائصهندتعريف الس

لم يرد أي تعريف للسندات في قانون الشركات  :ند تعريف الس- ٢٠٠

لى أنه صك قابل للتداول يثبت لحامله  ع)٤٨(، وقد استقر الفقه)٤٧(و6ئحته التنفيذية

محدد، الدائن الحق في الحصول على الفائدة المستحقة المتفق عليھا في الميعاد ال

  .ًفض+ عن حقه في اقتضاء دينه في الميعاد المتفق عليه عند نھاية مدة القرض

فالشركة المصدرة للسندات تقوم بتجزئة المبلغ الذي ھي بحاجة إليه إلى 

ًأجزاء متعددة ذات قيمة موحدة وتخول حاملھا حقوقا متساوية، ويسمى كل جزء 

ًمنھا سندا يخول صاحبه حقا في فائدة ثابتة    .في ميعاد محددً

فعملية إصدار السندات تعد بمثابة قرض جماعي، تلجأ إليه الشركة، ويعد 

ًدينا عليھا، وھو ما يستند إلى مبدأ وحدة ا6كتتاب، وھو أن الشركة إذ تعلن عن 

رغبتھا في ا6قتراض فإن ذلك 6 يعني أنھا تقترض من كل مكتتب على حدة 

ًم إجما6 كوحدة يكون مقداره ھو ن القرض واحد يتإوبقروض متعددة، بل 

  .مجموع قيم السندات المطروحة

يتميز السند باعتباره صك مديونية على الشركة :  خصائص السند- ٢٠١

  :بعدة خصائص تميزه عن ا�وراق ا�خرى و6 سيما السھم، ومنھا

 على الشركة لمن قدمه، والذي يعد في مركز المقرض لھا اً يمثل السند قرض- أ

جماعي يمثل القيمة الكلية Hصدار السندات التي تطرح على ضمن قرض 

، ومن ثم 6 يتمتع صاحب سند اHقراض بالحقوق التي )٤٩(ا6كتتاب العام

يتمتع بھا المساھم صاحب السھم، ف+ يجوز له ا6شتراك في الجمعية 

العمومية للشركة و6 التصويت فيھا، كما 6 يشترك في اقتسام موجودات 

  .د انقضائھا وتصفيتھاالشركة عن
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وحرى بالذكر أنه ليس ثمة ما يمنع من تعدد إصدار السندات أكثر من مرة، 

والضروري أنه يتعين أن تتساوى قيمة السندات في اHصدار الواحد، ومن ثم 

تتساوى جميع الحقوق وا6لتزامات المرتبطة به، كسعر الفائدة، والتأمينات التي 

ولم يضع قانون الشركات . حقاق إلى نحو ذلكضمن القرض، ومواعيد ا6ستتت

ً، وبالتالي يكون ا�مر متروكا )٥٠(أقصى، لقيمة السنداتو6 ًحدا، 6 أدنى 

للشركة على ضوء ظروف القرض المراد وقيمته، وإن كان العرف قد جرى 

  .ًعلى أن تكون قيمة السندات أكثر ارتفاعا من قيمة ا�سھم

ترداد قيمته في الموعد المحدد من قبل ويثبت لحامل السند الحق في اس

ًبيد أن وفاء كل قيمة السندات في آن واحد قد يكون مرھقا وصعبا . الشركة ً

ة مالية معينة أو طرأت لھا سيما إذا كانت الشركة تعاني من أزم للشركة، و6

ً معينة، لذا تلجأ شركات المساھمة إلى استھ+ك عدد من السندات سنويا ظروف

  .قرعةعن طريق ال

ً يعتبر السند صكا قاب+-ب ، وھو ما يقربه )٥١( للتداول بالطرق التجاريةً

ًللسھم، وذلك بحسب الشكل الذي يتخذه السند، فإذا كان سندا اسميا،  ً

ًفإنه يتداول عن طريق القيد في دفاتر الشركة، أما إذا كان سندا 

 لقاعدة الحيازة ً أي بالمناولة اليدوية وفقا–لحامله، فإنه ينتقل بالتسليم 

  .في المنقول سند الملكية

، من قانون الشركات تقديم سندات الشركة التي )٤٧(وقد أوجبت المادة 

تصدر بطريق ا6كتتاب العام خ+ل سنة على ا�كثر من تاريخ قفل باب 

ا6كتتاب إلى جميع بورصات ا�وراق المالية في مصر لتقيد في جداول 

  .ضاع المنصوص عليھا في لوائح تلك البورصاتًأسعارھا طبقا للشروط وا�و

حري بالذكر أنه حال تداول السند إلى حامل آخر، فإن الحامل ا�خير للسند 

،  هنفس 6 يعد في ع+قته بالشركة المدينة مجرد محال إليه له حق الحامل السابق

  .)٥٢(وإنما يكون له حق خاص مباشر قبل الشركة

ومن ثم إذا انتقل إلى عدة ورثة أو تملكه أكثر  السند غير قابل للتجزئة، -ج 
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من شخص بطريق ما، فإنه يتعين اختيار شخص واحد ينوب عن 

  .مالكي السند تجاه الشركة

  ثانيالمطلب ال

  شروط إصدار السندات وإجراءاتھا

، والمادة ١٩٨١ لسنة ١٥٩من قانون الشركات رقم ) ٤٩(تنص المادة 

ھا  عدة شروط يتعين توافرھا واستيفاؤىمن قانون سوق رأس المال، عل) ١٢(

  :إصدار السندات، كما فصلت اللوائح التنفيذية للقوانين المذكورة ذلك، كما يلي

 يتعين أن يصدر قرار من الجمعية العامة بإصدار السندات، وذلك بناء -١

على اقتراح مجلس اHدارة يرفق به تقرير من مراقبي الحسابات 

بھا السندات، ويتضمن ما إذا كان يجوز يتضمن الشروط التي تصدر 

  .تحويلھا إلى أسھم وقواعد وأوضاع ذلك

مؤدى ذلك أن الجمعية العمومية وحدھا التي تملك سلطة قرار ا6ستدانة 

مة ا6قتراض  العام، �نھا التي تقدر مدى م+ءبطريق طرح السندات ل+كتتاب

  .من عدمه، وطريقته، ومقداره، وأجله

قانون سوق رأس المال و6ئحته التنفيذية بعض اللبس وقد أثارت نصوص 

حول ما إذا كان يكفي صدور قرار بإصدار السندات من الجمعية العمومية 

  العادية، أم يتعين أن يصدر القرار من الجمعية العامة غير العادية؟

من قانون سوق رأس المال ) ١٢(في الواقع، إن سبب الخ+ف أن المادة 

، »غير العادية«ولم يرد بالمادة المذكورة عبارة » جمعية العامةال«اكتفت بعبارة 

  . من ال+ئحة التنفيذية٣٥/١على النقيض وردت ھذه العبارة ا�خيرة في المادة 

 من أيد أنه يتعين صدور قرار إصدار السندات من الجمعية )٥٣(ومن الفقه

يكتفي بصدور  ذھب إلى أنه )٥٤(العامة غير العادية، غير أن أغلبية الشراح

ًالقرار من الجمعية العادية، على اعتبار أن إصدار السندات 6 يتضمن تعدي+ 
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  .ًلنظام الشركة ا�ساسي، و6 يعد عم+ من أعمال اHدارة غير العادية

ومن الجائز أن يتضمن قرار الجمعية العامة إصدار السندات، والقيمة 

 تمنح لحملة السندات، على أن اHجمالية لdصدار والضمانات والتأمينات التي

يفوض مجلس اHدارة في اختيار وقت إصدار السندات والشروط ا�خرى، 

  .)٥٥(وذلك خ+ل مدة أقصاھا السنة المالية التالية لقرار الجمعية العمومية

إذ من . )٥٦( أن تكون الشركة قد استوفت رأس المال المصدر بالكامل-٢

ا6قتراض من الغير في حين أنھا لم غير المنطقي أن تلجأ الشركة إلى 

  إلىًتستوف رأسمالھا من المساھمين، فض+ عن أن حاجة الشركة

  .6قتراض 6 تتضح إ6 بعد وفاء كامل قيمة ا�سھما

 ضرورة نشر الميزانية وحساب )٥٧(وقد اشترطت بعض التشريعات العربية

 ذلك للتأكد من مقدرة ا�رباح والخسائر عن سنة مالية على ا�قل Hصدار السندات،

وس+مة موقفھا المالي، وھو ما يمكن القول ورده الشركة على وفاء قيمة القرض 

ًبه أيضا في التشريع المصري، استخ+صا من نص المادة  شركات والتي ) ٤٩(ً

ى صافي أصولھا حسبما تحظر أن تزيد قيمة السندات التي تصدرھا الشركة عل

  .`خر ميزانية وقعت عليھا الجمعية العامةً الحسابات وفقا يحدده مراقبو

من ال+ئحة التنفيذية للقانون أن يرفق بنشرة ) ١٦٩(كما اشترطت المادة 

ا6كتتاب في السندات، نسخة من الميزانية ا�خيرة للشركة التي اعتمدتھا 

الجمعية العمومية، باHضافة إلى تقرير عن نشاط الشركة منذ بداية السنة المالية 

يجرى فيھا ا6كتتاب والسنة السابقة عليھا إذا لم تكن الجمعية العامة قد التي 

  .اعتمدت ميزانيتھا بعد

بيد أن المشرع قد تغاضى عن ھذه الشروط، وأجاز إصدار السندات قبل 

  :)٥٨(الوفاء بكامل رأسمال الشركة، وذلك في حا6ت معينة

�ولوية على إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتھا برھن له ا   –أ

  .ممتلكات الشركة
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  .السندات المضمونة من الدولة - ب

السندات المكتتب فيھا بالكامل من البنوك أو الشركات التي تعمل في  - جـ

  .مجال ا�وراق المالية وإن أعادت بيعھا

 الشركات العقارية وشركات ا6ئتمان العقاري والشركات التي يرخص –د

  .مختصلھا بذلك بقرار من الوزير ال

وقد راعى المشرع في الحا6ت ا�ربع أن حقوق حملة السندات مضمونة 

من إحدى الجھات المؤتمن فيھا كالدولة أو البنوك، أو �ن السندات مضمونة 

  .)٥٩(برھن له ا�ولوية على ممتلكات الشركة

 يتعين أ6 تزيد قيمة السندات على صافي أصول الشركة وقت اHصدار - ٣

ًاقب الحسابات وفقا `خر ميزانية وافقت عليھا الجمعية حسبما يحدده مر

وحكمة ھذا الشرط تكمن في أن رأسمال الشركة ھو الضمان الوحيد . العامة

لدائنيھا، ولذا حرص المشرع على ضمان مقدرة الشركة على الوفاء بقيمة 

  .القرض عند استحقاقه

 الھيئة العامة بيد أنه يستثنى من ھذا الشرط، بموجب قرار من مجلس إدارة

لسوق المال، الترخيص للشركات بإصدار السندات بقيمة تجاوز صافي 

  .)٦٠(أصولھا، وذلك في الحدود التي يصدر بھا القرار

  ثالثالمطلب ال

  أنواع السندات

  :للسندات التي تصدر عن شركة المساھمة عدة أنواع وھي كاPتي

ثابت والتي تصدر وھي الصكوك ذات ا6ستحقاق ال:  السندات العادية- ١

ويحصل . سمية محددة، يتعين على المكتتب فيھا دفعھا بالكاملابقيمة 

ًحاملھا خ+ل مدة القرض على فوائد ثابتة غير متغيرة، فض+ عن 

  .)٦١( هوحلول اقتضاء قيمة السند عند نھاية ميعاد استحقاق القرض



٢٤٤  الشركات التجارية

ية  وھي سندات عادية تصدر بقيمة اسم: السندات بعQوة اJصدار- ٢

معينة، كسند بعشرة جنيھات، ولكن يدفع المكتتب أقل من ھذه القيمة 

كن ثمانية جنيھات، وتلتزم الشركة بدفع القيمة ا6سمية كاملة للسند تول

ويكمن الفرق بين القيمة ا6سمية للسند وما دفع منه بما . عند الوفاء به

على أن تحسب فوائده حسب قيمته . يسمى بع+وة وفاء وإصدار

وتصدر . سمية كاملة، إ6 أنھا عادة أقل منھا في السندات العاديةا6

  .الشركة ھذا النوع من السندات لحث الجمھور على ا6كتتاب فيھا

 أنه يتعين أ6 تجاوز ع+وة الوفاء مجزأة على عدد )٦٢(ويرى بعض الشراح

ائد، سنوات القرض مع الفائدة المقررة للسند، قيمة الحد ا�قصى القانوني للفو

وإذا أفلست الشركة . وذلك على اعتبار أن ع+وة الوفاء ھي بمثابة فائدة مؤجلة

  .)٦٣(أصبحت السندات مستحقة لسقوط ا�جل لdف+س

 وھي سندات عادية تصدر بالقيمة ا6سمية : السندات ذات النصيب- ٣

للسند، ويكتتب فيھا بذات القيمة، ويحصل صاحبھا على فوائد 

 عادة ما تجري قرعة سنوية أو سحب بين – الشركة غير أن. )٦٤(ثابتة

  .السندات لتحديد السند الذي يفوز بجائزة مالية

والغالب ما يكون سعر الفائدة على ھذه السندات أقل من السعر العادي، وذلك 

  .على اعتبار أنه يستخدم الفرق لتغطية الجائزة المالية التي تمنح للسندات الفائزة

مة إلى إصدار ھذا النوع من السندات لتشجيع عملية وتلجأ شركات المساھ

وتشترط التشريعات المقارنة ضرورة الحصول على إذن أو . ا6كتتاب فيھا

  .)٦٦(، أو بموجب قانون خاص)٦٥(صدور قرار من السلطات المختصة

 وھي سندات عادية تصدرھا الشركة مضمونة برھن : السندات المضمونة- ٤

 لمجموع القرض وقد يكون ھذا الضمان على أموال الشركة، كضمان

ًشخصيا ككفالة الحكومة للشركة، أو يكون الضمان مقدما من أحد البنوك  ً

  .أو الحكومة، أو بتأمين عيني كرھن رسمي على عقار للشركة



٢٤٥  الشركات التجارية

ويشترط لتقرير ھذا الضمان موافقة الجمعية العمومية للشركة، وأن يتم 

  .)٦٧(اب في ھذه السنداتالضمان ويقيد الرھن قبل فتح باب ا6كتت

إذا «من ال+ئحة التنفيذية بقولھا ) ١٦٤(وقد نصت على ھذا النوع المادة 

كانت السندات مضمونة برھن على أموال الشركة أو بغير ذلك من الضمانات 

أو الكفا6ت، فإنه يجب أن يتم الرھن أو الضمان أو الكفالة لمصالح جملة حملة 

 ويتولى إتمام إجراءات الرھن أو الضمان الممثل السندات قبل إصدار السندات،

  .»... القانوني للجھة التي تضمن السندات

وھي سندات عادية تصدر بقيمة :  السندات التي تقبل التحويل إلى أسھم- ٥

اسمية معينة، وتخول حاملھا الحق في الحصول على فائدة ثابتة 

ا قابلة للتحول واسترداد قيمتھا عند نھاية حلول أجل القرض، غير أنھ

إلى أسھم، إذا أبدى حاملوھا من مجرد دائنين للشركة إلى مساھمين 

فيھا، لھم أن يحصلوا على نصيب من ا�رباح، وا6شتراك في اHدارة، 

والحصول على نصيبھم من فائض التصفية، أو با�حرى، يصير لھم 

  .ما للمساھمين من حقوق وعليھم ما على المساھمين من التزامات

ًد أنه يشترط لصحة إصدار ھذا النوع من السندات، وتوافقا مع المادة بي

من ال+ئحة التنفيذية الخاصة ) ١٦٥(من قانون الشركات، والمادة ) ٥١(

  :بالقانون، ما يلي

 يتعين أن يصدر قرار من الجمعية العامة للشركة يحدد القواعد التي يتم -أ

على اقتراح مجلس اHدارة   عليھا تحويل السندات إلى أسھم، بناءًبناء

  .ط+ع على تقرير مراقب الحساباتوبعد ا6

 يجب أ6 يقل سعر إصدار السند عن القيمة ا6سمية للسھم، وھو عشرة -ب

  .ىقروش في قانون الشركات المصر

ً أ6 تتجاوز قيمة السندات القابلة للتحويل إلى أسھم، فض+ عن قيمة -جـ

  .)٦٨(س المال المرخص بهأسھم الشركة القائمة، مقدار رأ



٢٤٦  الشركات التجارية

  . موافقة أصحاب السندات على تحويل سندات حقوقھم إلى أسھم-د

 6 يجوز تحويل السندات إلى أسھم إ6 بعد مضي المدة التي تحددھا -ھـ

  .)٦٩(الشركة في نشرة ا6كتتاب

 قد استحدث ھذا النوع من ١٩٥٤لسنة ) ٢٦(وفي الواقع، إن القانون رقم 

 المشرع ھو إغواء مدخري ا�موال على استثمار أموالھم السندات، وكان ھدف

في شكل سندات دائنية تخولھم الحق في أن يحصلوا على فوائد ثابتة، يحصلون 

ًعليھا في مواعيد معينة، فض+ عن حقھم في اقتضاء أصل الدين في مواعيده 

دون المغامرة في استثمار أموالھم في شركة قد تدرك ا�رباح وقد تمنى 

ارة، على أنه إذا تأكد �صحاب ھذه السندات س+مة موقف الشركة بخس

  . مالية، يكون لھم تحويل سنداتھم إلى أسھماًوتوزيعھا أرباح

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٤٧  الشركات التجارية

  ملخص الفصل الثاني

ويمثل السھم . لشركة المساھمة إصدار أوراق مالية منھا ا�سھم والسندات

ًبر دينا على الشركة، فحامل حجم مساھمة المساھم في الشركة، أما السند فيعت

  . السھم مساھم وحامل السند دائن للشركة

  :وأنواع ا�سھم ھي

  .أسھم نقدية وأسھم عينية: من حيث طبيعة السھم -ًأو9

  .أسھم عادية وأسھم ممتازة: من جھة الحقوق المرتبطة بالسھم ً-ثانيا

  .أسھم رأسمال وأسھم تمتع: من حيث استرداد قيمة السھم ً-ثالثا

  .أسھم اسمية وأسھم لحاملھا وأسھم �مر: من حيث الشكل ً-رابعا

  :وأنواع السندات ھي 

  .السندات العادية -١

 .السندات بع+وة اHصدار -٢

 .السندات ذات النصيب -٣

 .السندات المضمونة -٤

  .السندات التي تقبل التحويل إلى أسھم -٥



٢٤٨  الشركات التجارية

  أسئلة على الفصل الثاني

  . ا�سھمأنواعاكتب في : ١س

  .في أنواع السنداتاكتب : ٢س

  .اذكر الفارق بين السھم والسند: ٣س



٢٤٩  الشركات التجارية

  ھوامش الفصل الثاني

) ١٥٢(وقد حظرت بعض التشريعات إصدار ھذه الحصص، ومنھا ما ورد في المادة  )١(

  .شركات إماراتي، كما لم يرد بشأنھا نص في قانون التجارة السوري

: مصطفي طه. ؛ د١٦٧بق، ص مرجع سا: سمير الشرقاوي.   راجع في تعريف السھم د)٢(

: مختار بريري. ؛ د٣٤١مرجع سابق، ص : علي قاسم. ؛ د٢٢٢مرجع سابق، ص 

: حسين الماحي. ؛ د٢٦٢مرجع سابق، ص : فايز نعيم. ؛ د٢٨٣ص  مرجع سابق،

: نادية معوض. ؛ د٤٦٢مرجع سابق، ص : أحمد محرز. ؛ د٢٤٧مرجع سابق، ص 

  .٢٩١مرجع سابق، ص 

  . من 6ئحة قانون سوق المال٥+ئحة التنفيذية لقانون الشركات، والمادة  من ال١٢٩مادة  )٣(

 كانت القيمة ١٩٥٤ لسنة ٢٦ حري بالذكر أنه في ظل قانون الشركات الملغي رقم )٤(

وھذه القيمة في .  كحد أدنى، دون تحديد حد أقصىاً واحداًجنيھا6سمية للسھم 

 شركات، ٩٨/١ الشركات ا�ردني، مادة التشريعات المقارنة ھي دينار واحد في قانون

   شركات إماراتي، ١٥٣ مائة درھم، مادة  درھم واحد و6 يزيد علىلىو6 يقل ع

 ٥ تجارة سوري، و ٩٣ ليرة، مادة ٥٠٠  يقل عن عشر ليرات و6 أن يزيد علىو6

  . تجارة تونسي٩دنانير في المادة 

  .٢٢٣مرجع سابق، ص :  طهمصطفى. د) ٥(

     ؛٢٨٠مرجع سابق، ص : أميرة صدقي. ؛ د٢٢٣مرجع سابق، ص :  طهمصطفى.  د)٦(

  .٢٩٢مرجع سابق، ص : نادية معوض. د

        ؛ ٢٦٣مرجع سابق، ص : فايز نعيم. ؛ د٢٢٤مرجع سابق، ص : مصطفي طه.  د)٧(

  مرجع سابق، : حسين الماحي. ؛ د٢٨٣ - ٢٨٢مرجع سابق، ص : أميرة صدقي. د

  .٤٦٣مرجع سابق، ص : أحمد محرز. ؛ د٢٤٩ص 

     ؛ ٢٦٤مرجع سابق، ص : فايز نعيم. ؛ د١٦٩مرجع سابق، ص : سمير الشرقاوي.  د)٨(

                 ؛ ٢٨٥مرجع سابق، ص : مختار بريري. ؛ د٢٥٥مرجع سابق، ص : مصطفي طه. د

  ؛ ٤٦٤مرجع سابق، ص : أحمد محرز. ؛ د٢٧٨مرجع سابق، ص : أميرة صدقي. د

  .٢٩٤مرجع سابق، ص : نادية معوض. د

  . شركات٤٥/١مادة   )٩(

  .٢٨٠مرجع سابق، ص : أميرة صدقي. د. ٣٥١مرجع سابق، ص : علي قاسم.  د) ١٠(

  . تجارة سوري٩٧ شركات إماراتي، مادة ١٥٠ شركات، ذات الكم مادة ٣١/٢مادة   )١١(



٢٥٠  الشركات التجارية

  .٢٥١مرجع سابق، ص : حسين الماحي. ؛ د٢٨٩مرجع سابق، ص : مختار بريري. د )١٢(

  مرجع سابق، : سمير الشرقاوي. ؛ د٢٢٦مرجع سابق، ص : مصطفي طه. د )١٣(

  مرجع سابق، : علي قاسم. ؛ د٢٦٦مرجع سابق، ص : فايز نعيم. ؛ د١٦٩ص 

: نادية معوض. ؛ د٢٥٤ -  ٢٥٣مرجع سابق، ص : حسين الماحي. ؛ د٣٤٠ص 

  .٤٦٦مرجع سابق، ص : أحمد محرز. ؛ د٢٩٧مرجع سابق، ص 

  . شركات٣٢/٣ مادة )١٤(

  . شركات٤٥مادة  )١٥(

  .٢٦٧مرجع سابق، ص : فايز نعيم. ؛ د٢٢٧مرجع سابق، ص : مصطفي طه. د )١٦(

   ؛ ٢٦٨مرجع سابق، ص : فايز نعيم. ؛ د١٧١مرجع سابق، ص : سمير الشرقاوي. د )١٧(

                 ؛ ٢٨٤مرجع سابق، ص : أميرة صدقي. ؛ د٢٣٢مرجع سابق، ص : مصطفي طه. د

  .٣٠٠مرجع سابق، ص : نادية معوض. د؛ ٢٥٤مرجع سابق، ص : حسين الماحي. د

  ٢٣٢.مرجع سابق، ص : مصطفي طه. د )١٨(

  .١٧٢ -  ١٧١مرجع سابق، ص : سمير الشرقاوي. د )١٩(

  . لدولة اHمارات١٩٨٤ لسنة ٨من القانون ا6تحادي رقم ) ١٥٢(ومنه المادة )  ٢٠(

 تجارة سوري على ذلك، في حين لم يأخذ ٩٨/٣ت المادة  شركات، كما نص٣٥/٢ مادة )٢١(

  .ج شركات/١١٠المشرع ا�ردني بھذا النوع من ا�سھم، مادة 

  .٢٣٣مصطفي طه، مرجع سابق، ص .  د)٢٢(

  .٢٣٣مصطفي طه، مرجع سابق، ص . د) ٢٣(

              ،٢٧١ مرجع سابق، ص :فايز نعيم. ، د٣٤٨ مرجع سابق، ص :علي قاسم )٢٤(

                ، ٢٥٣ مرجع سابق، ص :حسين الماحي. ، د٢٨٥ مرجع سابق، ص : أميرة صدقي.د

  .٤٦٥ مرجع سابق، ص :أحمد محرز. ، د٣٠٥ مرجع سابق، ص :د نادية معوض

  .٢٧٢ مرجع سابق، ص :فايز نعيم. د: راجع) ٢٥(

  .٣٠٦ مرجع سابق، ص :نادية معوض. ، د٢٥٣ مرجع سابق، ص :حسين الماحي.  د)٢٦(

نادية . د ،٤٦٦ مرجع سابق، ص :أحمد محرز. ، د٢٧٢ مرجع سابق، ص :فايز نعيم.  د)٢٧(

  .٣٠٧مرجع سابق، ص : محمد الجوھري. ، د٣٠٦ مرجع سابق، ص :معوض

 شركات اتحادي إماراتي، إ6 أن ذات المادة أجازت أن تكون ١٥٤كما ورد في المادة  )٢٨(

 بالمبدأ، �ن قسائم ا�رباح ليست سوى صكوك قسائم ا�رباح لحاملھا، وھذا 6 يخل

  .ي ا�رباحفتعطي حاملھا الحق في الحصول على نسبة المساھم 



٢٥١  الشركات التجارية

  .ذات المسلك المشرع اHماراتي والمشرع السوري )٢٩(

  ، ٢٨٦ص   مرجع سابق،:أميرة صدقي. ، د٢٢٧ مرجع سابق، ص :مصفي طه. د: راجع )٣٠(

فايز . د ،٣٤٦ مرجع سابق، ص :علي قاسم. د، ٢٩١ مرجع سابق، ص :مختار بريري. د

نادية . ، د٣١٠ مرجع سابق، ص:محمد الجوھري. ، د٢٧٠ مرجع سابق، ص :نعيم

  .٤٦٩ مرجع سابق، ص :أحمد محرز. ، د٣٠١ مرجع سابق، ص :معوض

، ٣٤٦ص   مرجع سابق،:علي قاسم. ، د٢٢٨ – ٢٢٧ مرجع سابق، ص : طهمصطفى. د )٣١(

  .٢٧٠ مرجع سابق، ص :، د فايز نعيم٢٨٦ابق، ص  مرجع س:أميرة صدقي. د

  . شركات إماراتي١٧١وتماثله المادة  )٣٢(

  .٢٢٨ مرجع سابق، ص :مصطفي طه. د )٣٣(

  . شركات٣٥/١مادة  )٣٤(

    مرجع سابق،:مصطفي طه. ، د١٧٣ مرجع سابق، ص :سمير الشرقاوي.  د،راجع )٣٥(

  .٢٨٧ مرجع سابق، ص :أميرة صدقي. ، د٢٢٩ص 

 مرجع :مصطفي كمال طه. ، د١٧٣ مرجع سابق، ص :سمير الشرقاوي. راجع د )٣٦(

مرجع  :أميرة صدقي. ، د٣٤٧ مرجع سابق، ص :علي قاسم. ، د٢٢٩سابق، ص 

  .٢٨٧سابق، ص 

        ،٢٣١ مرجع سابق، ص :مصطفي طه. ، د٣٤٧ مرجع سابق، ص :علي قاسم. د )٣٧(

  .٣٠٤ مرجع سابق، ص :ية معوضناد. ، د٢٨٧ مرجع سابق، ص :أميرة صدقي. د

  .٣٤٣علي قاسم، مرجع سابق، ص . ، د٢٥٢مصطفي طه، مرجع سابق، ص . د )٣٨(

  .٣٤٣علي قاسم، مرجع سابق، ص . د) ٣٩(

  .٢٨٤مختار بريري، مرجع سابق، ص . د) ٤٠(

  .٣٤٤علي قاسم، مرجع سابق، ص . ، د٢٥١مصطفي طه، مرجع سابق، ص . د )٤١(

  . شركات إماراتي رھن ا�سھم١٦٤، ١٦٣ تانوقد أجازت الماد )٤٢(

 :فايز رضوان.  إماراتي، راجع د١٩٨٤ لسنة ٨ومنھا القانون ا6تحادي للشركات رقم  )٤٣(

 ذھبت بعض التشريعات إلى حرمان  من ذلك، على العكس٢٨٥مرجع سابق، ص 

 الدائن المرتھن من حق التصويت أو حضور اجتماعات الجمعية العمومية، كالتشريع

  .العراقي والتشريع الكويتي

  .٢٤٠ مرجع سابق، ص :مصطفي طه. د )٤٤(

           مرجع سابق، :فايز نعيم. ، د١٨٠مرجع سابق، ص  :سمير الشرقاوي. د : راجع )٤٥(



٢٥٢  الشركات التجارية

   مرجع سابق، :علي قاسم. ، د٢٥٥ مرجع سابق، ص :مصطفي طه. ، د٢٨٦ص 

مرجع سابق،  :الماحي، د حسين ٢٨٨ مرجع سابق، ص :أميرة صدقي. د ،٣٦٩ص 

  .٢٩١ص 
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